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1. A Megállapodás tárgya
A Regional Booking Platformon (továbbiakban: RBP) mint Kapacitáslekötési Platformon az RBP
Üzemeltető a TSO Tagok nevében szabványos vagy nem szabványos, egyedi (nem kapcsolt) és kapcsolt
kapacitástermékeket ajánl fel és oszt ki a Működési Szabályzat alapján a Rendszerhasználó Tagok
részére az RBP hivatalos honlapján (https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu/) felsorolt betáplálási-kiadási
pont(ok)on az RBP Alkalmazáson keresztül, valamint kapacitáskereskedelmi másodlagos piaci és egyéb
szolgáltatásokat nyújt.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Az RBP Üzemeltető vállalja, hogy a Rendszerhasználó Tagok részére hozzáférést biztosít az RBP
Alkalmazáshoz.
Az RBP Üzemeltető biztosítja annak a lehetőségét a Rendszerhasználó Tagok részére, hogy
ajánlatot tehessenek és az aukciós eljárás eredményének megfelelően hozzájussanak a
felajánlott kapacitástermékekhez, mint egyedi (nem kapcsolt) vagy kapcsolt kapacitástermék
a CAM NC előírásainak megfelelően.
A Felek egyetértenek, hogy az RBP Üzemeltető TSO Tagként is tevékenykedik minden külön
megállapodás nélkül. A Felek egyetértenek, hogy e tekintetben nem áll fenn érdekellentét.
A Rendszerhasználó Tag elfogadja, hogy az RBP-t az RBP Üzemeltető bővítheti és fejlesztheti.
A jelen Megállapodásban használt fogalmak jelentése megegyezik Működési Szabályzatban
rögzített fogalom meghatározásokkal.

2. Az RBP Üzemeltető jogai és kötelezettségei
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

A Működési Szabályzat kidolgozása az RBP Üzemeltető joga és kötelessége.
Az RBP Üzemeltető köteles a TSO Tag és a Rendszerhasználó Tagok kérésére az RBP
Alkalmazáshoz hozzáférést biztosítani a CAM NC és a Működési Szabályzat által előírt módon.
Az RBP Üzemeltető köteles az RBP Alkalmazást érintő, jogszabályokból eredő változtatási
igényeket automatikusan végrehajtani. Ezt az RBP-re vonatkozó módosítási igény kezelésének
keretei között kell rendezni.
Az RBP Üzemeltető teljesíti az RBP folyamatos működésének biztosítására vonatkozó
kötelezettségét: 24 órás elérhetőség a hét minden napján. Az RBP működéséhez szükséges
hardverek és szoftverek listáját, valamint a BCP (Üzletmenet Folytonossági Terv) és DRP
(Katasztrófa Helyreállítási Terv) folyamatokat az RBP Portálon elérhető Informatikai
Rendelkezések tartalmazzák. A jelen Megállapodásból fakadó szerződéses kötelezettségeit az
RBP Üzemeltető alvállalkozók útján is teljesítheti.
Az RBP Üzemeltetőnek az RBP folyamatos üzemeltetésére vonatkozó kötelezettsége a jelenleg
rendelkezésre álló technológiai feltételek és az RBP műszaki rendelkezésre állása keretein belül
értendő. Az RBP Üzemeltetőnek jogában áll csökkenteni vagy felfüggeszteni az RBP bizonyos
funkcióit vagy szolgáltatásait műszaki hiba vagy zavar esetén, beleértve, de nem kizárólagosan
az áramellátás megszakítását, az RBP hardver vagy szoftver hiba okozta leállását, vagy az
internet működési zavara miatti elérhetetlenséget. Az RBP Üzemeltető ilyen esetben
haladéktalanul értesíti az érintett TSO Tagokat és Rendszerhasználó Tagokat. Az RBP

© FGSZ Zrt.

4

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás – 1. számú melléklet

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Üzemeltető a gazdasági ésszerűség határain belül minden tőle telhetőt megtesz az RBP minden
funkciójának és szolgáltatásának a legrövidebb időn belül történő helyreállítása érdekében. A
TSO Tagok és Rendszerhasználó Tagok RBP használatra vonatkozó jogai és kötelezettségei ilyen
esetekben nem érvényesek.
Az RBP Üzemeltető a Működési Szabályzatban előírtak szerint üzemelteti az RBP-t.
A Rendszerhasználó Tag digitális tanúsítvány-alapú, egyedi hozzáférést kap az RBP-hez. Azon
jogi vagy természetes személyeknek, akik adminisztrátor Rendszerhasználó Tagi vagy
kontroller Rendszerhasználó Tagi hozzáférést igényelnek az RBP-hez a Működési Szabályzatnak
megfelelően, ki kell tölteniük az RBP Portálon elérhető Rendszerhasználó Tagi Regisztrációs
Űrlapot.
A Rendszerhasználó Tagok az RBP-n folytatott aukciókhoz való hozzáférése a TSO Tagok
hozzájárulásától függ a Működési Szabályzat szerint.
Az RBP Üzemeltető tudomásul veszi és biztosítja, hogy az RBP Üzemeltető nem tagadhatja meg
az illetékes TSO Tagok által hitelesített Rendszerhasználó Tagok RBP-hez való hozzáférését, és
az RBP-n folytatott aukciókon való ajánlattételi jogát.
Az RBP Üzemeltető garantálja, hogy az RBP-ről semmiféle káros tartalom nem kerül át a
Rendszerhasználó Tagok informatikai rendszerére. Az RBP mentes mindennemű kártékony
szoftvertől (vírus, malware, spyware stb.) és az Informatikai Rendelkezésekben részletezett
antivírus és tűzfal megoldásokkal védett.
Az RBP Üzemeltető garantálja a bizalmas adatok megfelelő kezelését és védelmét, így a
bizalmas információkhoz csakis az érintett Felek férnek hozzá. Az RBP Üzemeltető adatvédelmi
tájékoztatóját az érintett Felek a https://rbp.eu/privacy-policy ismerhetik meg.
Az egyedi (nem kapcsolt) kapacitások vonatkozásában az RBP Üzemeltető a TSO Tag döntése
szerint jár el.
Kapcsolt kapacitások allokációja esetén az RBP Üzemeltető a TSO Tagok által feltöltött egyedi
(nem kapcsolt) kapacitásokat kapcsolt kapacitássá alakítja a Működési Szabályzatnak
megfelelően.
Az összekapcsolási folyamatot követően az RBP Üzemeltető az esetlegesen fennmaradó egyedi
(nem kapcsolt) kapacitás kapcsán az érintett TSO Tag döntése szerint jár el.
Az RBP Üzemeltető emelkedő áras és egyenáras aukciókat szervez és bonyolít le a Működési
Szabályzat és az Aukciós Naptár szerint. Az RBP Üzemeltető az Aukciós Naptárt az RBP Portálon
és az RBP Alkalmazásban is közzéteszi.
Az RBP Üzemeltető az emelkedő áras és egyenáras aukciókon a TSO Tagok ügynökeként lép
fel. Ebben a funkcióban az RBP Üzemeltető felajánlja a kapacitástermékeket a
Rendszerhasználó Tagok részére és a TSO Tagok nevében közzéteszi az aukciók eredményét.
Az RBP Üzemeltető megfelelő állapotban tartja az RBP Alkalmazást, hogy fogadhassa,
ellenőrizhesse és feldolgozhassa a hitelesített Rendszerhasználók által benyújtott aukciós
ajánlatokat a Működési Szabályzatnak megfelelően.
Az RBP Üzemeltető a Rendszerhasználó Tagok részére a vonatkozó aukció eredményének
megfelelően kiosztja a kapacitásokat vagy az emelkedő áras aukció (éves, évenkénti
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2.19.
2.20.
2.21.

2.22.

2.23.

2.24.
2.25.

2.26.

negyedéves, gördülő negyedéves vagy gördülő havi aukciók) vagy egyenáras aukció (gördülő
napi és napon belüli aukciók) vonatkozó szabályai szerint.
Az RBP Üzemeltető másodlagos kapacitáskereskedelmi, valamint egyéb szolgáltatásokat is
nyújt a Rendszerhasználó Tagok részére.
Az RBP Üzemeltető a Működési Szabályzat előírásainak megfelelően közzéteszi a
kapacitásaukciók eredményét és értesíti a Rendszerhasználó Tagokat és a TSO Tagokat.
Kizárólag az Aukciós Eredmény Visszaigazolás minősül az aukción allokált kapacitások hivatalos
és hiteles közzétételének. Az RBP Aukciós Eredmény Visszaigazolás az RBP Üzemeltető által
digitálisan aláírt dokumentum. E visszaigazolás rendszerhasználati szerződés(eke)t keletkeztet
a TSO Tagok és a Rendszerhasználó Tagok között. Minden, az Aukciós Eredmény
Visszaigazolásban nem szereplő szerződéses feltétel az adott TSO Tag hazai szabályozásának
hatálya alá tartozik.
Az RBP Üzemeltető archiválja a regisztráció és az aukciós eljárás során keletkező, a
Rendszerhasználó Tagokat és TSO Tagokat érintő dokumentumokat, beleértve az Aukciós
Eredmény Visszaigazolásokat is legalább 10 évig.
A TSO Tag szabja meg az összes szerződéses feltételt, amelyről az RBP Aukciós Eredmény
Visszaigazolás önmagában nem rendelkezik és az egyedi rendszerhasználati szerződésekre
vonatkozik.
A Rendszerhasználó Tag tájékoztatást kap a TSO Tagok listájáról, a hálózati pontokról és az
RBP-n kiosztásra kerülő kapacitástermékekről. Ezek az információk az RBP Portálon érhetők el.
Az RBP Üzemeltető, a TSO Tag ügynökeként működteti az RBP alkalmazást és felelős az aukciós
eljárások szabályszerű lebonyolításáért, beleértve az eredmények közzétételét is. Az RBP-t
üzemeltető TSO Tag kivételével az RBP Üzemeltető nem felelős a TSO Tagok hatáskörébe
tartozó kérdésekért és döntésekért, és különösen nem vonható felelősségre a TSO Tagok és
Rendszerhasználó Tagok közt meghatározott szerződéses feltételekért.
Az RBP Üzemeltető nem ellenőrzi a Rendszerhasználó Tag ajánlata beadásának tényét, és nem
felel a Rendszerhasználó Tag által beadott ajánlat tartalmáért. Ezek kizárólagosan a
Rendszerhasználó Tag felelősségi körébe tartoznak.

3. A TSO Tagok
követelmények
3.1.

3.2.

jogaira

és

kötelezettségeire

vonatkozó

alapvető

A TSO Tagok közlik az RBP Üzemeltetővel a hálózati pontokat és az RBP-n kiosztásra kerülő
kapacitástermékek körét. Az információközlést kellő időben el kell végezni a Működési
Szabályzat előírásainak betartása érdekében.
A TSO Tagok jogai és kötelezettségei az alábbiak a Rendszerhasználó Tagok vonatkozásában:
a. adott aukción történő részvételének engedélyezése.
b. a regisztrált és engedélyezett Rendszerhasználó Tagok részére a hitelkeret
összegének beállítása.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A TSO Tagok felelősek a vonatkozó részletes szerződéses feltételek adatainak archiválásáért és
kezeléséért, amelyeket elérhetővé kell tenniük azon Rendszerhasználó Tagok részére, akikkel
rendszerhasználati szerződést kötöttek.
A TSO Tagok hivatalos honlapjukon keresztül kötelesek tájékoztatni a Rendszerhasználó
Tagokat minden vonatkozó, az RBP Aukciós Eredmény Visszaigazolásban felsoroltakon túl
érvényes szerződéses feltételről.
TSO Tag nem ellenőrzi a Rendszerhasználó Tag ajánlata ajánlatbeadásának tényét, és nem felel
a Rendszerhasználó Tag által beadott ajánlat tartalmáért. Ezek kizárólagosan a
Rendszerhasználó Tag felelősségi körébe tartoznak.
TSO Tag köteles az RBP Alkalmazás, vagy az RBP Portál használata során tapasztalt hibáról az
RBP Üzemeltetőt e-mailben (rbp@fgsz.hu) azonnal értesíteni.

4. A Rendszerhasználó Tag jogai és kötelezettségei
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

Jogi és természetes személyek jogosultak az RBP-n Rendszerhasználó Tagként regisztrálni. A
jelen Megállapodás aláírásával a Rendszerhasználó Tag kifejezetten elfogadja és magára nézve
kötelezőnek tekinti a Működési Szabályzat rendelkezéseit.
Amennyiben a Rendszerhasználó Tag regisztrált adataiban változás áll be, azt köteles az RBP
Üzemeltetővel haladéktalanul közölni.
A regisztrált Rendszerhasználó Tag jogosult a nevében eljáró képviselőit (természetes
személyeket) regisztrálni az RBP-n.
A regisztrált Rendszerhasználó Tag a TSO Tagok által elvégzett hitelesítési eljáráson megy
keresztül, annak érdekében, hogy részt vehessen a kapacitásaukciós eljárásokon.
Az egy betáplálási-kiadási pontot – akár fizikai, akár virtuális - üzemeltető TSO Tag(ok) által
hitelesített Rendszerhasználó Tag jogosult az RBP Üzemeltető által az adott betáplálási-kiadási
pontra meghirdetett kapacitásaukciókhoz hozzáférni, árajánlatokat tenni, módosítani és
visszavonni. A Rendszerhasználó Tag ajánlatait az adott TSO Tag(ok) által megállapított
hitelkeret korlátozza.
Rendszerhasználó Tag kizárólagos felelőssége a saját ajánlatbeadás tényének és a saját ajánlat
tartalmának ellenőrzése, függetlenül az ajánlatbeadás módjától.
Amint az adott ajánlattételi kör lezárul, és a Rendszerhasználó Tag érvényes ajánlattal vagy
ajánlatokkal rendelkezik, a Rendszerhasználó Tag ajánlatai visszavonhatatlan, kötelező
érvényű ajánlatnak minősülnek az igényelt kapacitás adott aukciós ajánlattételi fordulóra
vonatkozó ajánlati ár alapján megállapításra kerülő elszámoló áron történő lekötésére
vonatkozóan.
A Rendszerhasználó Tag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a sikeres aukció eredményét
közzétevő RBP Aukciós Eredmény Visszaigazolás érvényes és hatályos rendszerhasználati
szerződést keletkeztet a TSO Tag és a Rendszerhasználó Tag között. Az RBP Üzemeltető adott
aukció eredményét közzétevő Aukciós Eredmény Visszaigazolása meghatározza a fenti
rendszerhasználati szerződés minden vonatkozó feltételét. Az Aukciós Eredmény
Visszaigazolásban nem meghatározott szerződéses feltételek az érintett TSO Tagok nemzeti
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4.9.

4.10.

4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

szabályozásának hatálya alá tartoznak. A TSO Tagok késedelem nélkül kötelesek tájékoztatni a
Rendszerhasználó Tagokat minden vonatkozó, az RBP Aukciós Visszaigazolásban nem szereplő,
további szerződéses feltételekről.
Egy adott betáplálási-kiadási pontot – akár fizikai, akár virtuális – az azt üzemeltető TSO Tag(ok)
által hitelesített Rendszerhasználó Tag jogosult az adott betáplálási-kiadási pontra
meghirdetett kapacitásaukciókhoz hozzáférni, árajánlatokat tenni, módosítani és visszavonni.
A Rendszerhasználó Tag tudomásul veszi, hogy a kapacitástermékek az RBP Alkalmazásban
lebonyolított kapacitásaukciók útján kerülnek felkínálásra és kiosztásra. Rendszerhasználati
szerződések a sikeres és eredményes aukciós eljárás eredményeként jönnek létre, az RBP
Üzemeltető Aukciós Eredmény Visszaigazolás szerint.
A Rendszerhasználó Tagnak nem áll jogában elállni a sikeres és eredményes aukció
eredményeként létrejött rendszerhasználati szerződéstől.
A Rendszerhasználó Tag elfogadja, hogy a kapcsolt kapacitástermék kapcsolt marad az eredeti
szerződéses feltételekkel a vonatkozó rendszerhasználati szerződés teljes hatálya alatt,
beleértve a másodlagos kapacitáskereskedelem keretében történő újraértékesítést és a CMP
eljárásokat is.
Rendszerhasználó Tag köteles az RBP Alkalmazás, vagy az RBP Portál használata során
tapasztalt hibáról az RBP Üzemeltetőt e-mailben (rbp@fgsz.hu) azonnal értesíteni.
A Rendszerhasználó Tag garantálja, hogy informatikai rendszeréből semmiféle kártékony
tartalom nem kerül az RBP Üzemeltető informatikai rendszerébe és semmiféle, az RBP
informatikai és üzleti működését gátló tevékenységet nem folytat.

5. Fejlesztési és módosítási igények kezelése az RBP-n
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

A Rendszerhasználó Tagoknak és TSO Tagoknak jogukban áll új RBP funkciók fejlesztését, vagy
meglévő funkciók változtatását igényelni az RBP-n.
A TSO Tagok vagy Rendszerhasználó Tagok ilyen jellegű igényeiket írásban egyénileg vagy
együttesen bármikor benyújthatják.
Az RBP Üzemeltető köteles megvizsgálni a változtatási igényt, és írásban az igénylő számára
tájékoztatást nyújtani a változási igény:
a. megvalósíthatóságáról,
b. időigényéről,
c. költségéről.
A fenti vizsgálat eredményeként a változtatási igényt benyújtó TSO Tag(ok) vagy
Rendszerhasználó Tag(ok) döntenek a fejlesztési és módosítási igény fenntartásáról vagy
elvetéséről, és erről írásban értesítik az RBP Üzemeltetőt.
A változtatási igényt benyújtó és azt fenntartó TSO Tag(ok) vagy Rendszerhasználó Tag(ok) a
fejlesztési és módosítási igény költségeit az igény benyújtásának megfelelően egyedül vagy
csoportosan viselik.

© FGSZ Zrt.
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6. Díjak és költségek
Az aukció útján történő kapacitáskiosztás és a vonatkozó információszolgáltatás az RBP-n a regisztrált
Rendszerhasználó Tagok részére, hozzáférési jogosultságuknak megfelelően, ingyenes.
Az RBP további funkciói és szolgáltatásai a TSO Tag(ok) döntésének függvényében a Rendszerhasználó
Tagok számára díjkötelesek lehetnek, amelyet a felek adott funkcióra vagy szolgáltatásra vonatkozó
külön megállapodása szabályoz.

7. Hardver és szoftver megoldásokra, informatikai biztonságra és szerzői jogra
vonatkozó rendelkezések
7.1.

7.2.
7.3.

Az RBP Üzemeltető biztosítja az RBP Alkalmazás és az RBP Portál folyamatos elérhetőségét és
védelmét, valamint az RBP Alkalmazásban feldolgozott és kezelt adatok bizalmas jellegét,
sérthetetlenségét és elérhetőségét az esetlegesen felmerülő kockázatoknak megfelelően.
A fenti kötelezettség teljesítésekor az RBP Üzemeltető az Informatikai Rendelkezések
előírásainak megfelelően jár el.
Az RBP Alkalmazás és RBP Portál teljes mértékben a szerzői jogra, védjegyre és általánosságban
a szellemi tulajdonra vonatkozó magyar jog hatálya alá tartozik.
a. Az általános felépítés, szoftver, szövegek, know-how, minden, jelen Megállapodásban
közreadott információ és tartalom az FGSZ Zrt. tulajdona, illetve kizárólagos felhasználási
és hasznosítási joggal rendelkezik ezek tekintetében.
b. Az RBP Alkalmazás és RBP Portál részének vagy egészének engedély nélküli, teljes vagy
részleges felhasználása, módosítása, sokszorosítása, torzítása jogsértést valósít meg, és
igényérvényesítést von maga után.
c. Jelen Megállapodás nem ad engedélyt az FGSZ tulajdonát képező vagy kizárólagos
használatában lévő általános felépítés, szoftver, szövegek, know-how és általánosságban
a teljes információtartalom felhasználására.

8. Felelősség korlátozás
A Rendszerhasználó Tag tudomásul veszi, hogy az RBP Alkalmazás és RBP Portál használatával
kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia
az általa üzemeltetett informatikai rendszer biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok
védelméről. A Felek megállapodnak, hogy a szándékos, súlyosan gondatlan, vagy bűncselekménnyel
okozott károkért való felelősségen kívül a RBP Üzemeltető szerződésszegésért való felelősségét
kizárják.
A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az RBP Üzemeltető a következményi károkért (elmaradt
haszon vagy üzlet, közvetett károk, üzleti előny elmaradása, kereskedelmi kár vagy bevétel elmaradás
stb.) való felelősségét kizárják.

© FGSZ Zrt.
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Az RBP Üzemeltető nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események
okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:
i.

az RBP használatából, vagy üzemzavarából;

ii.

az információtovábbítási késedelemből adódó;

iii.

vírusok által okozott;

iv.

szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő;

v.

vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás alapján nyújtott szolgáltatások RBP Üzemeltető általi külön
díjazás nélkül megvalósuló nyújtása kiegyenlíti a Rendszerhasználó Tagot amiatt érő hátrányt, hogy a
Felek kizárták az RBP Üzemeltető szerződésszegésért való felelősségét.
Jelen Megállapodás megszűnése esetén az RBP Üzemeltető fenntartja magának a jogot a
szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.
Bármely olyan esetre, amelyben RBP Üzemeltetőt kártérítési felelősség terheli, a Felek kifejezetten
rögzítik, hogy a RBP Üzemeltető által a másik félnek fizetendő kártérítés teljes összege minden esetet
összesítve nem haladhatja meg az évi 25.000.000 forint (huszonötmillió forint) mértéket.

9. A Megállapodás hatálya és megszűnése
9.1.
9.2.

Jelen Megállapodást Felek határozatlan időtartamra írják alá. A Megállapodás
hatálybalépésének dátuma megegyezik a Felek általi aláírás dátumával.
Megszűnés
9.2.1. Megszüntetés közös megegyezéssel
Jelen Megállapodást a Felek írásos megegyezéssel bármikor megszüntethetik, feltéve,
hogy a megszüntetés megfelel a törvényi előírásoknak.
9.2.2. A Megállapodás rendes felmondása
Bármely Fél indoklás nélkül felmondhatja a Megállapodást a megszüntetés tervezett
dátuma előtt 30 nappal az RBP Üzemeltetőnek küldött írásbeli felmondó
nyilatkozattal.
9.2.3. Rendkívüli felmondás
A Rendszerhasználó Tag vagy az RBP Üzemeltető felmondhatja a Megállapodást
bármely alábbi esemény bekövetkeztekor, kivéve, ha valamely esemény nem vis
maior:
a.
b.
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A Rendszerhasználó Tag megszűnése.
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c.

Ha bármely Rendszerhasználó Tag nem ért egyet a Működési Szabályzatának
módosításával, joga van a Működési Szabályzat módosításának az RBP Portálon
történő közzétételét követő 15. napon belül írásban felmondani a jelen
Megállapodást. Ilyen esetben a megszűnés dátuma a módosított Működési
Szabályzat hatálybalépésének dátuma.

9.2.4. A felmondás kizárólag az RBP Üzemeltető és a Megállapodást felmondó
Rendszerhasználó Tag, vagy a megszűnt tagsági viszonnyal rendelkező
Rendszerhasználó Tag között érvényes. A megszűnés dátuma – ellenkező rendelkezés
hiányában – a felmondás kézhezvételét követő 15. naptári nap. A felmondás
kézhezvételét követően az érintett Rendszerhasználó Tag nem vehet részt az RBP-n
indított aukciókon.
9.3.

A Felek tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodás bármilyen okból történő megszűnése nincs
hatással az RBP Alkalmazáson kötött rendszerhasználati szerződéseik érvényességére és
hatályára.

10. Vis maior
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, a szerződés az ok
bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles
a másik Felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének ismertetésével, és 8 napon belül
megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A Felek az egyeztetést 10 napon belül befejezik.
A Felek az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az egyeztetés eredményeként a
lehetetlenülési ok elhárítása érdekében létrejött megállapodásukat, az abban foglalt
kötelezettségeiket, valamint – amennyiben az megállapítható – a lehetetlenülési ok ésszerű
elhárításához szükséges időtartamot.
A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a lehetetlenülési ok ésszerű elhárításának
időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
Amennyiben a lehetetlenülést eredményező ok fennállásának vagy elhárításának időtartama
előreláthatólag a 30 napot meghaladja és az egyeztetés nem vezet eredményre, a Megállapodás a
következő naptári napon megszűnik.
A Megállapodás hatályban maradását kizáró egyeztetési eredmény esetén a Felek, amennyiben
szükséges, a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a Megállapodás
megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.
A másik szerződő Fél kérésére a felelősségen kívül eső lehetetlenülés tényéről az érintett Fél köteles
hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.

© FGSZ Zrt.
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A fenyegető lehetetlenülés várható bekövetkezéséről, a teljesítés lehetetlenüléséről, annak
időtartamáról a szerződő Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes
tájékoztatásból vagy annak elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felel még akkor is, ha a teljesítés
lehetetlenné válásáért senki sem felelős, vagy a felelősség a másik felet terheli.

11. Bizalmas információk
A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik
Féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény üzleti
titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és
jelen Megállapodás teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:
a)
amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt
kapó Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
b)
amelyek bizonyíthatóan már a Megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak
az információt kapó Fél számára, vagy
c)
amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy
amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az információ
vonatkozik, vagy
d)
amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági
rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő
megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 év évig fennáll.

12. Irányadó jog
Felek jelen Megállapodásból eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a magyar jog az irányadó.

13. Vitás kérdések rendezése
A jelen Megállapodással kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg
megoldani.
A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a Felek értékhatártól függően, a Pp.
hatásköri szabályainak megfelelően a Siófoki Járásbíróság, illetőleg a Kaposvári Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.

© FGSZ Zrt.
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14. Nyilatkozatok
Felek ezúton biztosítják a másik Felet az alábbiakról:
a.

b.
c.

d.

e.

Törvényesen bejegyzett és a vonatkozó törvényeknek megfelelően működik, birtokában van
a jelen Megállapodás előírásainak, feltételeinek, rendelkezéseinek teljesítéséhez szükséges
jogosultságoknak, nem folyik ellene függőben lévő eljárás, és legjobb tudomása szerint nem
áll fenn csődveszély.
Jelen nyilatkozat keltekor a működéshez törvényileg megkívánt minden engedéllyel
rendelkezik.
A Fél tudomása szerint nincs folyamatban ellene, és nem fenyegeti per, nem áll fenn
követelés vagy folyik eljárás semmiféle bíróság, közigazgatási testület vagy törvényszék előtt,
mely hátrányosan érintené a Felet jelen Megállapodásból eredő kötelezettségei
teljesítésében, és
Jelen Megállapodás teljes társasági felhatalmazással köttetett, teljesíti a Féllel szemben
támasztott jogi, érvényességi kötelezettségeket, és nem sért semmiféle, más
megállapodásban foglalt rendelkezést vagy követ el mulasztást más megállapodás
előírásaival szemben, mely megállapodásnak részese, vagy mely megállapodás rá, vagy
érdekeltségére kötelezettségeket ró, valamint nem sért semmilyen törvényt
Felek garantálják és szavatolnak azért, hogy az általuk a Jelen Megállapodás kapcsán átvett,
illetve bármely módon, akár a szerződés megkötése, teljesítése kapcsán tudomására jutott,
feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek, valamint a
2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data
Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek eleget téve kezelik.

15. Kapcsolattartás
Amennyiben jelen Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, - az RBP Alkalmazás által
létrehozott dokumentumokon kívül - minden értesítés és egyéb kommunikáció írásban történik; az
értesítést az alábbiakban megjelölt személynek kell címezni, és személyesen, vagy tértivevényes
levélben, vagy e-mailben küldendő. Az értesítések nyelve az angol vagy magyar. Felek
kapcsolattartóinak elérhetősége:
a. az RBP Üzemeltető esetében:

© FGSZ Zrt.
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Tanácsház utca 5, Siófok 8600

Címzett:

FGSZ Zrt., RBP Üzemeltető

E-mail:

rbp@fgsz.hu
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b. Rendszerhasználó Tag esetében:
Postacím:
Címzett:

(név),

(titulus)

E-mail:
vagy a Felek által korábban a másik Féllel közölt cím és faxszám.
Az értesítések a kézhezvétel napján válnak hatályossá.

16. Rendelkezések részleges érvénytelensége
Amennyiben bármely, a jelen Megállapodásban kikötött bíróság döntése szerint jelen Megállapodás
bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy érvénybe nem léptethető, ez az érvénytelenség,
semmisség vagy érvénybe léptethetetlenség kizárólag az adott rendelkezésre vonatkozik, nem érinti a
teljes Megállapodást vagy annak bármely egyéb rendelkezését, a Megállapodás összes többi
rendelkezése hatályos és érvényben marad, hacsak Felek nem kötötték volna meg a Megállapodást az
adott érvénytelen, semmis vagy érvénybe léptethetetlen rendelkezés hiányában.

17. Jogfeladás
A Feleknek a másik Fél jelen Megállapodás valamely rendelkezésének be nem tartása miatti
jogfeladása:
a.
b.

nem tekinthető az adott Fél jogfeladásának bármely más vagy további, hasonló vagy más
jellegű nem teljesítés esetén;
nem lép hatályba írásos jogfeladó nyilatkozat benyújtása nélkül, és kizárólag a jogfeladó
nyilatkozatot kiadó Fél jogszerűen meghatalmazott képviselője által hajtható végre.

Nem minősül jogfeladásnak sem az, ha bármely Fél elmulasztja megkövetelni a jelen Megállapodás
szerződéses feltételeinek és rendelkezéseinek teljesítését, sem az egyik Fél által a másik Félnek
nyújtott semmiféle időbeli vagy egyéb halasztás, engedmény.

18. Módosítás
Jelen Megállapodás kizárólag közös megegyezéssel, mindkét Fél által aláírt okiratban módosítható.

19. Teljességi záradék
Jelen Megállapodás a Felek közti teljes megállapodást tartalmazza a Megállapodás tárgyának
tekintetében. Minden korábbi, jelen Megállapodás tárgyára vonatkozó írott vagy szóbeli
megállapodás, ajánlat vagy egyéb kommunikáció, hatálytalanná válik.

© FGSZ Zrt.
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20. Átruházás
Felek nem ruházhatják át jelen Megállapodásból eredő jogaikat és kötelezettségeiket.

21. Egyéb szerződéses rendelkezések
Felek kizárólag oly mértékben jogosultak szerződéses viszonyra lépni más felekkel, hogy az ne gátolja
a jelen Megállapodásból eredő kötelezettségeik teljesítését.

© FGSZ Zrt.
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22. A Megállapodás példányszáma
Jelen Megállapodás két (2) példányban készült, melyből cégszerű aláírást követően Feleket egy-egy (11) példány illeti meg.

Kelt: …………………………….. , ………………………………………………………….

Az RBP Üzemeltető részéről:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Rendszerhasználó Tag részéről:
………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Mellékletek:
1.
2.

© FGSZ Zrt.
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Rendszerhasználói Tagsági Megállapodás 1. számú módosítása
A továbbiakban 1. sz. módosítás,
mely létrejött egyfelől,
FGSZ - Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Levelezési címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf 102.)
Számlavezető pénzintézete: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
Bankszámlaszáma: HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000
SWIFT kódja: INGBHUHB
Statisztikai számjele: 12543331-4950-114-14
Adószáma: 12543331-2-14
Cégbíróság és cégjegyzékszáma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, 14-10-300230
továbbiakban RBP Üzemeltető
és

Székhelye:
Levelezési címe:
Számlavezető pénzintézete:
Bankszámlaszáma:
SWIFT kódja:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Cégbíróság és cégjegyzékszáma:
továbbiakban Rendszerhasználó Tag
együttesen: Felek között
az alábbi helyen és dátummal, a következő feltételekkel.

© FGSZ Zrt.

18

Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás
1. számú melléklete

A Felek megállapítják, hogy közöttük Rendszerhasználói Tagsági Megállapodás jött létre
………………………………………… -án/én.
1. Az 1. számú módosítás tárgya
1.1. Az 1. számú módosítás meghatározza a Kapacitáslekötési Platform Szabályzat (Regional Booking
Platform szabályzat) azon pontjait, amelyek nem vonatkoznak, vagy eltérő módon vonatkoznak
a Gas Connect Austria GmbH-ra és az FGSZ Zrt-re a Mosonmagyaróvár (EIC:
21Z000000000003C) hálózati ponton.
1.2. Jelen 1. számú módosítás elfogadása a Rendszerhasználó Tagok által előfeltétele a
kapacitásallokációs folyamatokban, vagy bármilyen egyéb kapacitás tranzakcióval járó
eljárásban való részvételnek a Mosonmagyaróvár hálózati ponton.
2. A jelen módosítás által érintett rendelkezések
• Jelen 1. számú módosítást aláírásával a Rendszerhasználó Tag tudomásul veszi,
elfogadja és beleegyezik, hogy az 1. számú módosítás 1.1. pontja szerint a következő
rendelkezéseket nem kell alkalmazni a Mosonmagyaróvár határponton.
• Kizárólag a Gas Connect Austria GmbH-ra vonatkozóan:
o 2.3. cikk, 2. bekezdés.
o 3.2. cikk.
o 3.6. cikk.
o 3.10. cikk.
o 5.1. cikk.
o Az angol nyelvű Kapacitáslekötési Platform Szabályzat vonatkozásában: a
11.1.1. cikk címe “or as bundled or unbundled capacity product” nélkül értendő.
o Az angol nyelvű Kapacitáslekötési Platform Szabályzat vonatkozásában: a
11.1.2. cikk címe “or as bundled or unbundled capacity product” nélkül értendő.
o Az angol nyelvű Kapacitáslekötési Platform Szabályzat vonatkozásában: a
11.1.3. cikk címe “or as bundled or unbundled capacity product” nélkül értendő.
o 12. cikk xiii. pontja.
o 12. cikk xvii. pontja.
o 15. cikk v., vi. és ix. pontja.
o 16. cikk.
• A Gas Connect Austria GmbH-ra és FGSZ Zrt.-re, mint szomszédos TSO-ra együttesen
vonatkoztatva:
o 2.4. cikk.
o A 3.1. cikk címe a „Kapcsolt és Nem kapcsolt” rész nélkül értendő.
o A 3.1. cikk a következőképp értendő:
A cím a „Kapcsolt és Nem kapcsolt” rész nélkül értendő. A szöveg az alábbi
módon értendő:
„A CAM NC-ben megfogalmazott előírások alapján az RBP felkínálja a
lehetőséget az egymással szomszédos TSO Tagoknak vagy más

© FGSZ Zrt.
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Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás
1. számú melléklete

rendszerüzemeltetőknek, hogy aukció keretében együttesen ajánlják fel
kapacitásaikat kapcsolt vagy nem kapcsolt kapacitás formájában.
A Rendszerhasználó Tagok a fenti kapacitásokat a CAM NC előírásai szerinti
kapacitásallokációs mechanizmusok révén köthetik le.”
o A 12. cikk ii. a) pontja az alábbiak szerint értendő:
“Kapcsolt kapacitások esetében a TSO Tag által felajánlott kapacitástermék
összekapcsolási folyamaton megy keresztül. Az aukció ’Set’ státusza jelzi, hogy a
kapacitások összekapcsolása megtörtént.”
o A 12. cikk xii. pontja.
3. Egyéb rendelkezések
3.1. Jelen 1. számú módosítás 20……-tól hatályos.
3.2. Az egyértelműség végett, az 1. számú módosítás 2. bekezdésében felsorolt kivételek nem
alkalmazandók egyetlen másik hálózati ponton allokált kapacitásra sem, amelyek allokációja az
RBP-n történik.
3.3. A Rendszerhasználói Tagsági Megállapodás azon pontjai és rendelkezései, amelyeket jelen 1.
számú módosítás nem érint, változatlanul érvényes és alkalmazandó.
4. Másolatok száma
4.1. Jelen Megállapodást a Felek kettő (2) eredeti példányban készült, a Felek mindegyikét egy-egy
(1-1) példány illeti meg.
Dátum: …………………………….. , ………………………………………………………….

Az RBP Üzemeltető részéről:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

A Rendszerhasználó Tag részéről:

………………………………………………………..

© FGSZ Zrt.
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MÁSODLAGOS KAPACITÁSÜGYLET REMIT JELENTÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE
VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS

a továbbiakban “REMIT Jelentési Megállapodás” vagy „Megállapodás”,
mely létrejött:
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.
Levelezési cím: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Pf. 102.)
Számlavezető pénzintézet: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
SWIFT (BIC): INGBHUHB
IBAN számlaszám: HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000
Számlázási cím: FGSZ Zrt. Számvitel 8601 Siófok Pf. 8.
Statisztikai számjel: 12543331-4950-114-14
Adószám: 12543331-2-14
Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 14-10-300230
továbbiakban, mint “RRM Szolgáltató”
és
…………………………………………………………………………..
Székhely:
Levelezési cím:
Számlázási cím:
Számlavezető pénzintézet:
SWIFT (BIC):
IBAN számlaszám:
Statisztikai számjel:
Adószám:
Cégbíróság:
Cégjegyzékszám:
továbbiakban, mint “Rendszerhasználó”,
együttesen, mint “Felek” között.
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Hivatkozással:
a) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról továbbiakban REMIT
Rendelet,

b)

A BIZOTTSÁG 1348/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. december 17.) a
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására
irányuló adatszolgáltatásról továbbiakban REMIT Vhr,

c) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) részére bejelentést teljesítő REMIT
Bejelentés Szolgáltató bejegyzésének követelményrendszere (RRM Requirements), kiadva
ACER által 2015. január 07.-én,
d) az FGSZ Zrt. mint az ACER által A00009913.HU ACER kóddal nyilvántartásba vett harmadik
felek számára RRM szolgáltatást nyújtó („RRM services available to any Market Participant”)
szervezet (a továbbiakban RRM Szolgáltató),

a Felek az alábbiakban állapodtak meg:
1. A REMIT Jelentési Megállapodás tárgya
1.1.

Jelen Megállapodás értelmében az RRM Szolgáltató külön díj ellenében, az ACER által elvárt
üzenetformátumban, a Rendszerhasználó igényétől függően:
a)
b)

elérhetővé teszi Rendszerhasználó számára, vagy
elérhetővé teszi a Rendszerhasználó számára és emellett bejelenti az ACER-nek is

a Rendszerhasználó másodpiaci kapacitásügyleteihez kapcsolódó, az RBP Kapacitás Lekötési
Platformon létrejött tranzakciós adatait.
A Rendszerhasználó választását a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező, az 1.sz.
mellékletben található rendszerhasználói Nyilatkozat rögzíti.

1.2.

A jelentés a REMIT Vhr feltételeinek alapján történik, és teljes mértékben megfelel az ACER
által kiadott REMIT Tranzakciójelentési Kézikönyv (REMIT Transaction Reporting User Manual,
TRUM) és a REMIT Tranzakció Adatok és Alapadatok és Bennfentes Információk Bejelentési
Eljárásainak Kézikönyve (REMIT Manual of Procedures on Transaction Data and Fundamental
Data and Inside Information Reporting, MoP) előírásainak.
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2. A szolgáltatás leírása
2.1.
A jelentési szolgáltatás alapja a REMIT Vhr. 3. cikk, 1.(b) (ii) bekezdésében meghatározott
követelmények, valamint a REMIT Vhr. adatigényt részletező mellékletének 4. Táblázata.
2.2.

Az RRM Szolgáltató a Rendszerhasználó igényétől és választásától függően az 1.1. pontban
rögzített szolgáltatást biztosítja a Rendszerhasználó részére az alábbiak szerint:

2.2.1. Amennyiben a Rendszerhasználó nem szándékozik a másodpiaci ügylet díját rögzíteni az RBP
Kapacitás Lekötési Platformon (1.1.a)), úgy az RRM Szolgáltató a Rendszerhasználó részére
biztosítja, hogy a REMIT jelentésnek megfelelő formátumú XML fájl alapértelmezetten 0
egységár értékkel kerüljön előállításra, és a Rendszerhasználó által közvetlenül letölthető
legyen. Ebben az esetben a Rendszerhasználó feladata az XML fájl tartalmi kiegészítése az
ügylet egységárával és a jelentésnek az ACER-hez történő eljuttatása.
2.2.2. Amennyiben a Rendszerhasználó a 2.2.1. pont szerinti szolgáltatás mellett az RRM
Szolgáltatótól kéri az ACER felé történő jelentéstételt (1.1.b)), a másodpiaci ügyletek kWh/hban kifejezett egységárát a Rendszerhasználónak a másodpiaci tranzakció során meg kell adnia
az RBP Kapacitás Lekötési Platformon. A Platformon a feltöltést követően rendelkezésre álló
másodpiaci kapacitásadatokból a rendszer automatikusan előállítja a megfelelő formátumú és
tartalmú XML fájlt, majd titkosítását követően automatikusan elküldi az ACER-nek. A jelentés
adatai közvetlen továbbításra kerülnek az ARIS rendszer által megkövetelt formátumban az
alábbiak szerint:
a) minden adat megfelel a fájl elnevezés követelményeinek,
b) minden adat az XSD mintának megfelelő formátumban lesz előállítva,
c) a biztonságos adatcsere protokollok szerint minden adat megfelelően lesz aláírva és
kódolva.
2.3.

Az RRM Szolgáltató által továbbított adatok minőségét az ARIS kompatibilis XML fájloknak való
megfelelőség biztosítja.

2.4.

Az RRM Szolgáltató biztosítja, hogy az általa, mint jelentést továbbító fél által teljesített
adatszolgáltatás megfelel az ACER által kiadott műszaki specifikációkban rögzített
követelményeknek. Az adatok megfelelőségét és az adatszolgáltatás teljességét az RRM
Szolgáltató a jelentések digitális aláírásával igazolja.

2.5.

A jelentések ütemezése megfelel a REMIT Vhr. előírásainak.

3. Harmadik fél megbízása a jelentés teljesítésével
3.1.

Felek megállapodnak, hogy az RRM Szolgáltató jogosult harmadik fél szolgáltatását igénybe
venni a jelentések továbbítása céljából, a teljesítés elősegítése érdekében, illetve amennyiben
előre nem látható nehézségek adódnak az RRM Szolgáltató adattovábbítási rendszerében.
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4. A szolgáltatás díja
4.1.

A másodpiaci ügyletek adatainak jelen Megállapodás 2.2.1. bekezdésében rögzített feltételek
szerinti, letölthető módon történő hozzáférési szolgáltatás biztosításának havi díja:
15.000 HUF + ÁFA

4.2.

A másodpiaci ügyletek adatainak jelen Megállapodás 2.2.1. és 2.2.2. bekezdésében rögzített
feltételek szerinti együttes, letölthető módon történő hozzáférési szolgáltatás biztosításának
és ACER-hez történő bejelentésének havi díja:
35.000 HUF + ÁFA

5. Számlázási és fizetési feltételek
5.1.

Az RRM Szolgáltató a tárgyhavi díjról szóló számlát legkésőbb a tárgyhó 10. naptári napjáig
köteles kiállítani és elküldeni a Rendszerhasználó részére. Felek időszakonkénti elszámolásban
állapodnak meg. Az elszámolási időszak 1 naptári hónap. Felek a teljesítés időpontját a
mindenkor hatályos 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló törvény 58. §-a alapján
határozzák meg. Az RRM Szolgáltató köteles számláján feltüntetni az elszámolási időszakot.

5.2.

A Rendszerhasználó a havi díjat az arra vonatkozó számla kiállításától számított 15 (tizenöt)
napon belül köteles az RRM Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással rendezni. A számla
pénzügyileg rendezettnek akkor minősül, amikor annak teljes összege az RRM Szolgáltató
bankszámláján jóváírásra került. Amennyiben a fizetési határidő napja bankszünnapra esik,
akkor az azt követő első munkanapon kell a fizetésnek megtörténnie.

5.3.

Ha a Rendszerhasználó nem fizeti meg a számlázott díjat annak esedékességéig, akkor az RRM
Szolgáltató a késedelmes összegre, a késedelem idejére késedelmi kamatot számít fel a fizetési
határidőtől a tényleges fizetés napjáig minden késedelemmel érintett napra a Ptk. 6:155 §(1)
bekezdése szerint. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembevételével,
ténylegesen eltelt napok alapján számítják a Felek. A Rendszerhasználó köteles a
felhalmozódott késedelmi kamatot az RRM Szolgáltató írásbeli felszólításának kiállítását
követő 8 napon belül az RRM Szolgáltató részére megfizetni.

5.4.

Amennyiben a Rendszerhasználónak az RRM Szolgáltatóval szemben határidőn túli
kötelezettsége keletkezik, az RRM Szolgáltató jogosult a Rendszerhasználóval szemben a
Megállapodásból, vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a Rendszerhasználó
lejárt tartozását beszámítani, és erről a Rendszerhasználót egyidejűleg tájékoztatni.

6. Felelősség meghatározás
6.1.

A REMIT Vhr. 11. cikk (2) bekezdése szerint a jelentéskötelezett személyek felelősséggel
tartoznak a lejelentésre kerülő kereskedelmi és alapvető adatok teljességéért, pontosságáért
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és az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítéséért. Ezen feltételek teljesüléséért a
Rendszerhasználó felel.
6.2.

Mindazonáltal jelen Megállapodás értelmében a Rendszerhasználó nem felelős az RRM
Szolgáltatónak tulajdonítható, nem megfelelő formátumú és nem határidőben történő
adattovábbításért.

6.3.

Az RRM Szolgáltatónak kötelessége az alábbi ellenőrző funkciókat biztosítani:
a) információbiztonság és titkosság,
b) a jelentési hibák azonosítása és a hatáskörébe tartozók javítása,
c) az információforrás tanúsításának ellenőrzése a Rendszerhasználónak és a
Rendszerhasználón keresztül adatokat továbbító egyéb piaci résztvevőnek az azonosítása
céljából,
d) a beérkező adatok megváltozásának kizárása.

7. Kapcsolattartás
7.1.

A Felek között a jelen Megállapodással és ennek teljesítésével kapcsolatos minden
információáramlás írásban történik. A kapcsolattartás e-mailen, faxon keresztül, vagy levélben
történik. A Megállapodás tartalmát, díját, határidejét, egyéb feltételeit módosító
információkat tartalmazó e-maileket faxban, vagy levélben meg kell erősíteni.

7.2.

Kijelölt kapcsolattartók:
a)

RRM Szolgáltató részéről:
Cím:
Tanácsház utca 5, Siófok 8600
E-mail:
rbp@fgsz.hu
Név és beosztás:
Telefon:

b)

Rendszerhasználó részéről:
Cím:
E-mail:
Név és beosztás:
Telefon:
vagy bármely más személy, a másik fél előzetes értesítését követően.

8. Titoktartás
8.1.

A Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben a
másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott
adat és tény üzleti titoknak minősül, azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem
tehetik hozzáférhetővé és a jelen Megállapodás teljesítésétől eltérő más célra nem
használhatják fel.

8.2.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az alábbi információkra:
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a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az ACER
adatközlési kötelezettsége következtében válnak nyilvánossá, vagy
b) amelyek bizonyíthatóan már a Megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek
voltak az információt kapó Fél számára, vagy
c) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy
hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.
8.3.

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a Megállapodás bármilyen
okból történő megszűnése, az a Megállapodás megszűnésétől számított 5 évig fennáll.

8.4.

A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az alábbi folyamatokra nem alkalmazandók a
titoktartás szabályai:
a) REMIT jelentési kötelezettségnek megfelelően történő adattovábbítás az RRM Szolgáltató
által az ACER részére,
b) REMIT jelentési kötelezettségnek megfelelően történő adattovábbítás az RRM Szolgáltató
által az ACER részére olyan Harmadik Fél közbeiktatásával, aki rendelkezik a REMIT
jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges regisztrációval.

9. A Megállapodás módosítása
9.1.

A jelen Megállapodás kizárólag közös megegyezéssel, mindkét Fél által aláírt okiratban
módosítható.

10. A Megállapodás időtartama és megszűnése
10.1.

Jelen Megállapodás az aláírás napján lép hatályba és – amennyiben a Felek eltérően nem
rendelkeznek –, az RBP Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás megszűnéséig érvényes, azzal
egyidőben, külön jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik.

10.2.

Jelen Megállapodást bármely fél 90 naptári nap felmondási határidővel, indoklás nélkül
felmondhatja.

10.3.

A Felek súlyos szerződésszegése esetén – különös tekintettel a Rendszerhasználó 5. pont
szerinti díjfizetési kötelezettségre és az RRM Szolgáltató 2., valamint 6.2 és 6.3 pont szerinti
kötelezettségeire – rendkívüli felmondásnak van helye, melyet megfelelő indoklással kell
ellátni és a másik féllel való közléssel hatályosul.

10.4.

A Felek kijelentik, hogy jelen Megállapodás megszűnése semmilyen formában nem
befolyásolja a Felek között létrejött RBP Rendszerhasználó Tagsági Megállapodás(ok) hatályát.

11. Előzmények érvénytelensége
11.1.

A jelen Megállapodás a Felek közti teljes Megállapodást tartalmazza a Megállapodás tárgyának
tekintetében. Minden korábbi, jelen Megállapodás tárgyára vonatkozó írott, vagy szóbeli
Megállapodás, ajánlat vagy egyéb kommunikáció a Megállapodás aláírásakor semmissé válik.
12. Vis maior
12.1.

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős, a Megállapodás
az ok bekövetkeztével automatikusan nem szűnik meg. Az okról tudomást szerző Fél
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haladéktalanul köteles a másik Felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének
ismertetésével, és 8 napon belül megkezdődő egyeztetést kezdeményezni. A Felek az
egyeztetést 10 napon belül befejezik.
12.2.

A Felek az egyeztetésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik az egyeztetés
eredményeként a lehetetlenülési ok elhárítása érdekében létrejött megállapodásukat, az
abban foglalt kötelezettségeiket, valamint – amennyiben az megállapítható – a lehetetlenülési
ok ésszerű elhárításához szükséges időtartamot.

13. Nyilatkozatok
13.1.

Felek ezúton biztosítják a másik Felet az alábbiakról:
a) Törvényesen bejegyzett és a vonatkozó törvényeknek megfelelően működik, birtokában
van a jelen Megállapodás előírásainak, feltételeinek, rendelkezéseinek teljesítéséhez
szükséges jogosultságoknak, nem folyik ellene függőben lévő, fizetésképtelenségét érintő
eljárás, és legjobb tudomása szerint nem áll fenn csődveszély.
b) Jelen Megállapodás keltekor a működéshez törvényileg megkívánt minden engedéllyel
rendelkezik.
c) A Fél tudomása szerint nincs folyamatban ellene, és nem fenyegeti per, nem áll fenn
követelés vagy folyik eljárás semmiféle bíróság, közigazgatási testület vagy törvényszék
előtt, mely hátrányosan érintené a Felet jelen Megállapodásból eredő kötelezettségei
teljesítésében, és
d) Jelen Megállapodás teljes társasági felhatalmazással köttetett, teljesíti a Féllel szemben
támasztott jogi, érvényességi kötelezettségeket, és nem sért semmiféle, más
megállapodásban foglalt rendelkezést vagy követ el mulasztást más megállapodás
előírásaival szemben, mely megállapodásnak részese, vagy mely megállapodás rá, vagy
érdekeltségére kötelezettségeket ró, valamint nem sért semmilyen törvényt.

14. Rendelkezések részleges érvénytelensége
14.1.

Amennyiben bármely, a jelen Megállapodásban kikötött bíróság döntése szerint jelen
Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy érvénybe nem léptethető, ez
az érvénytelenség, semmisség vagy érvénybe léptethetetlenség kizárólag az adott
rendelkezésre vonatkozik, nem érinti a teljes Megállapodást vagy annak bármely egyéb
rendelkezését, a Megállapodás összes többi rendelkezése hatályos és érvényben marad,
hacsak Felek nem kötötték volna meg a Megállapodást az adott érvénytelen, semmis vagy
érvénybe léptethetetlen rendelkezés hiányában.

15. Jogfeladás
15.1.

A Feleknek a másik Fél jelen Megállapodás valamely rendelkezésének be nem tartása miatti
jogfeladása:
a) nem tekinthető az adott Fél jogfeladásának bármely más vagy további, hasonló vagy más
jellegű nem teljesítés esetén;
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b) nem lép hatályba írásos jogfeladó nyilatkozat benyújtása nélkül, és kizárólag a jogfeladó
nyilatkozatot kiadó Fél jogszerűen meghatalmazott képviselője által hajtható végre. Nem
minősül jogfeladásnak sem az, ha bármely Fél elmulasztja megkövetelni a jelen
Megállapodás feltételeinek és rendelkezéseinek teljesítését, sem az egyik Fél által a másik
Félnek nyújtott semmiféle időbeli vagy egyéb halasztás, engedmény.
16. Irányadó jog
16.1.

Felek jelen Megállapodásból eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a vonatkozó REMIT
rendeleten, REMIT Vhr-en és RRM Requirements-en kívül a magyar jog az irányadó.

17. Hatálybalépés
17.1.

Jelen Megállapodás a mindkét fél általi aláírásának napján lép életbe.

17.2.

Jelen Megállapodás két (2) példányban készült, melyből cégszerű aláírást követően Feleket
egy-egy (1-1) eredeti példány illeti meg.

Dátum: ……………………………..

RRM Szolgáltató:
Név:
Beosztás:
Név:
Beosztás:
Rendszerhasználó:

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

Név:
Beosztás:
Név:
Beosztás:

………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..

1.sz. melléklet: Nyilatkozat a Rendszerhasználó által választott szolgáltatásról
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1.sz. melléklet REMIT jelentési Megállapodáshoz

NYILATKOZAT

Alulírott,
………………………………..……………………………………..(név,
beosztás),
a
………………………………………………………………………. (cégnév) képviseletében nyilatkozom, hogy (a nem
igényelt rész törlendő):

-

az 1.1.a) pontban foglalt választási lehetőség alapján a másodpiaci ügylet díját nem rögzítjük
az RBP Kapacitás Lekötési Platformon, és kérjük, hogy a REMIT jelentésnek megfelelő
formátumú XML fájl alapértelmezetten 0 egységár értékkel kerüljön előállításra, és általunk
közvetlenül letölthető legyen. Kijelentjük, hogy az XML fájl tartalmi kiegészítését az ügylet
egységárával és a jelentésnek az ACER-hez történő eljuttatását saját hatáskörben intézzük.
Tudomásul vesszük, hogy fenti szolgáltatás igénylésével a Megállapodás 1.1.b), 2.2.2, 2.4, 3.1,
4.2 pontjai nem alkalmazandóak a Felek jogviszonyára.

-

az 1.1.b) pontban foglalt választási lehetőség alapján megbízzuk az RRM Szolgáltatót az ACER
felé történő REMIT jelentéstétellel. A másodpiaci ügyletek kWh/h-ban kifejezett egységárát a
másodpiaci tranzakció során rögzítjük az RBP Kapacitás Lekötési Platformon. Tudomásul
vesszük, hogy a Platformon a feltöltést követően rendelkezésre álló másodpiaci
kapacitásadatokból a rendszer automatikusan előállítja a megfelelő formátumú és tartalmú
XML fájlt, majd titkosítását követően nevünkben eljárva automatikusan elküldi az ACER-nek.
Tudomásul vesszük, hogy fenti szolgáltatás igénylésével a Megállapodás 4.1 pontja nem
alkalmazandó a Felek jogviszonyára.

Dátum:

------------------------Rendszerhasználó
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