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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

továbbiakban: Megállapodás 

amely létrejött egyrészről az 

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 

SWIFT (BIC):  INGBHUHB 

IBAN Számlaszáma:    HU08 1370 0016 0420 0013 0000 0000 

Számla fogadási címe:   FGSZ Zrt. Számvitel és Adó 8601 Siófok Pf. 8. 

A társaság statisztikai számjele:   12543331-4950-114-14 

Adószáma:     12543331-2-14 

Cégbíróság és cégjegyzék száma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága,  

Cg: 14-10-300230 

továbbiakban, mint FGSZ Zrt., vagy Szállítási rendszerüzemeltető 

 

másrészről a  

….., mint mFRR kapacitást nyújtó erőmű 

Székhelye:       

Levelezési címe:      

Számla fogadási címe:    

Számlavezető pénzintézete:   

SWIFT (BIC):     

IBAN Számlaszáma:   

A társaság statisztikai számjele:    

Adószáma:       

Cégbíróság és cégjegyzék száma:  

        

 

továbbiakban, mint, mFRR kapacitást nyújtó erőmű vagy Erőmű együttesen, mint Felek 

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
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PREAMBULUM 

 

A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (továbbiakban Áralkalmazási rendelet) 11/A 
§ előírásai szerint a szállítási rendszerüzemeltető köteles a Hivatal által kiállított hatósági 
bizonyítvány alapján kapacitás-túllépési és nominálás-eltérési pótdíj alóli mentességet igénybe 
venni szándékozó mFRR kapacitást nyújtó erőmű, mint kiegyenlítő szabályozási szolgáltató 
kérelmére együttműködési megállapodást kötni.  

 

1. A Megállapodás tárgya 

A Felek jelen Megállapodást az Erőmű Áralkalmazási rendelet szerinti, az adott mFRR 
(manual Frequency Restoration Reserves - kézi frekvencia-helyreállítási tartalék) kapacitás 
behívásához kapcsolódó földgázszállító rendszeri pótdíj mentességéhez kapcsolódóan 
kötik, amelyben meghatározzák a Szállítási rendszerüzemeltető és az mFRR kapacitást 
nyújtó erőmű közötti adatáramlás rendszerét és a kapcsolódó feladatokat.  

2. Az mFRR kapacitást nyújtó erőmű jogai és kötelezettségei  

2.1. Az Erőmű a Hivatal által az Áralkalmazási rendelet 11/A. § alapján kiállított hatósági 
bizonyítvány birtokában jogosult az abban hivatkozott pótdíjmentességet igénybe venni. 

2.2. Az Erőmű köteles nyilatkozni az Erőmű hatásfokáról, a földgázszállító rendszeren lekötött 
kapacitásáról, a földgázszállító rendszeren az ellátását biztosító földgázkereskedőről és 
az ellátását biztosító átadás-átvételi pontról, melyek jelen Megállapodás 2. számú 
mellékletében kerülnek rögzítésre. Ezen adatokban történő változásáról az Erőmű köteles 
a Szállítási rendszerüzemeltetőt a megváltozott feltételekkel történő igénybevétel előtt 2 
héttel írásban értesíteni. 

2.3. Az mFRR kapacitást nyújtó erőmű / Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi 
engedélyes a pótdíjmentesség érvényesítéséhez köteles  

• a Szállítási rendszerüzemeltetővel Rendszerhasználati keretszerződést és a 
rendszerhasználathoz szükséges kapcsolódó szerződéseket kötni a Szállítási 
rendszerüzemeltető Üzletszabályzata szerinti feltételekkel, és 

• a 2. számú mellékletben szereplő földgázszállító rendszer kiadási pontján a 
Rendszerhasználati keretszerződés megkötését követően, de legkésőbb az 
mFRR igénybevétel (a továbbiakban: behívás) előtt legalább 1 kWh/h kapacitást 
lekötni. 

• Amennyiben az mFRR kapacitást nyújtó erőmű teljes földgáz ellátás alapú 
szerződéssel rendelkezik, és ebből következően az Erőmű nevében eljáró földgáz 
kereskedelmi engedélyes a jelen 2.3. pont előzőekben meghatározott feltételeit 
már jelen Megállapodás megkötése előtt teljesítette, a kötelezettséget az Erőmű 
részéről teljesítettnek kell tekinteni.  

2.4. Az Erőmű fogyasztásának allokálhatósága érdekében, amennyiben az mFRR kapacitást 
nyújtó erőmű / Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi engedélyes részéről a 
földgázszállító rendszerre van kapacitáslekötés: 

• és amennyiben az Erőmű gázellátását a kapcsolódó rendszeren 
(szállítóvezetékhez közvetlenül kapcsolódó rendszer vagy elosztói rendszer) is az 
Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi engedélyes biztosítja, akkor saját 
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rendszerhasználó partnerként kell minimum „0”-ás nominálást adni az érintett 
kiadási pontra, 
 
VAGY 

• és amennyiben az Erőmű kapcsolódó rendszeri gázellátását biztosító földgáz 
kereskedelmi engedélyes nem az Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi 
engedélyes, akkor is minimum „0”-ás nominálást a kapcsolódó rendszeri  
rendszerhasználó partnerre be kell adni az érintett kiadási pontra. 

A fenti 2.4. pont szerinti feltételek teljesüléséért az Erőmű, vagy az Erőmű nevében eljáró 
földgáz kereskedelmi engedélyes felelős. 

2.5. Az Erőmű / Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi engedélyes a pótdíjmentességgel 
összefüggően reklamációt az elszámolási időszakot követő harmadik hónap 15. napjáig 
nyújthat be. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  

2.6. Amennyiben a pótdíjmentességet az Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi 
engedélyes érvényesíti, akkor a jelen Megállapodás 3.1. pontja szerint az Erőműtől 
behívott mFRR kapacitás alapján elszámolt, kapcsolódó díjak érvényesítése közvetlenül 
a Szállítási rendszerüzemeltető és az Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi 
engedélyes között történik. 

2.7. Amennyiben a pótdíjmentesség igénybevételéről joghatályosan rendelkezni jogosult 
Erőmű / Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi engedélyes a gázhónapot követő 
hónap 4. munkanapján 10:00-ig a pótdíjmentességről, tételesen az adott gázhónap adott 
gáznapjára vonatkozóan nyilatkozatával lemond, akkor a Szállítási rendszerüzemeltető 
nem rögzít utólagos napi kapacitáslekötést az Informatikai Platformon. Ebből fakadóan az 
Erőmű / Erőmű nevében eljáró földgáz kereskedelmi engedélyes nominálás eltérési pótdíj 
mentességet, és kapacitás túllépési pótdíj mentességet nem élvez, továbbá nem kell napi 
kapacitás lekötési díjat megfizetnie. A cégképviseletre jogosultak által aláírt nyilatkozatot 
a jelen Megállapodás 4. sz. melléklete szerinti minta bejelentőn kell elektronikus úton 
megküldeni a Szállítási rendszerüzemeltető operatív kapcsolattartóinak, és a nyilatkozat 
eredeti példányát egyidejűleg postai úton is meg kell küldeni a Szállítási 
rendszerüzemeltetőnek. A nyilatkozattételre nyitva álló határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár.  

2.8. Amennyiben az Erőmű nevében a földgázkereskedelmi engedélyes jár el, az Erőmű 
köteles a földgázkereskedelmi engedélyes részére az mFRR kapacitás behívásához 
kapcsolódó földgázszállító rendszeri pótdíjmentesség tárgyában meghatalmazást 
kiállítani, és azt megküldeni a Szállítási rendszerüzemeltető részére. Ennek hiányában a 
földgázkereskedelmi engedélyes nem jogosult nyilatkozatot tenni az Erőmű nevében.  
 

3. A Szállítási rendszerüzemeltető jogai és kötelezettségei 

3.1. A Szállítási rendszerüzemeltető az átviteli rendszerirányító által a részére megadott, az 
Erőműtől behívott mFRR kapacitás alapján az Áralkalmazási rendelet 4. mellékletben 
rögzített átszámítási képlet szerint meghatározza az mFRR kapacitáshoz kapcsolódó a 
gáznapon igénybe vett, legnagyobb szállítórendszeri órai kapacitást, melyet utólagos napi 
kapacitásként rögzíti a saját jogon eljáró Erőmű / az Erőművet ellátó földgázkereskedő 
részére. Ez biztosítja, hogy az mFRR kapacitás igénybevétel esetén szállítórendszeri 
kapacitástúllépési, illetve nominálás eltérési pótdíj nem kerül felszámításra. 
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4. Fizetési feltételek 

A kapcsolódó díjak számlázási és fizetési feltételeit, valamint a szükséges pénzügyi 
biztosíték benyújtásának feltételeit az FGSZ Zrt. Rendszerhasználati Szerződésekre 
Vonatkozó Általános Szerződéses Feltételei tartalmazzák. 

5. Szerződésszegés 

A jelen Megállapodás megszegésének minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

• amennyiben a saját jogon eljáró mFRR kapacitást nyújtó erőmű / az Erőművet 
ellátó földgázkereskedő elmulasztja a 2. pontban előírt kötelezettségét,  

• amennyiben a Felek megszegik a titoktartási kötelezettségüket. 

6.  Kártérítés  

A Szállítási rendszerüzemeltető nem köteles az Erőmű részére megtéríteni a jelen 
Megállapodás 3.1 pontja szerinti az átviteli rendszerirányító adatszolgáltatásával 
összefüggésben esetlegesen felmerülő, a pótdíjelszámolás utólagos korrekciójának igazolt 
többletköltségeit.  

7. A Megállapodás megszüntetése 

Az Erőmű jogosult a Megállapodást írásban, 15 napos felmondási idő közbeiktatásával, 
indokolási és kártérítési fizetési kötelezettség nélkül felmondani. 

Megszűnik a Megállapodás,  

• amennyiben az Erőmű az mFRR kapacitásra vonatkozó akkreditációja az átviteli 
rendszerirányítóval megszűnik, az akkreditáció megszűnésének napján,  

• amennyiben az Erőmű nem rendelkezik a Hivatal által kiadott hatósági 
bizonyítvánnyal – a Felek rögzítik, hogy jelen megszűnési okot az első hatósági 
bizonyítvány megszerzése után alkalmazzák,  

• amennyiben a pótdíjmentességet érvényesítő Erőműnek / az Erőmű nevében 
eljáró földgáz kereskedelmi engedélyesnek bármilyen okból megszűnik a Szállítási 
rendszerüzemeltetővel kötött Rendszerhasználati Keretszerződése, a megszűnés 
napján, 

• a Felek közös megegyezése alapján. 

8.  A Felek képviselői 

Minden, a jelen Megállapodás teljesítésével összefüggő értesítést írásban, postai úton, vagy 
elektronikusan kézbesítve kell közölni az 1. sz. melléklet szerinti illetékes kapcsolattartó 
személyekkel. 

A kapcsolattartók nem rendelkeznek a szerződés lényeges tartalmi elemeinek 
meghatározása vagy megváltoztatása tekintetében meghatalmazással. 

9. Lehetetlenülés a Felek felelőssége hiányában 

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 
haladéktalanul köteles a másik felet írásban értesíteni az ok és a körülmények lényegének 
ismertetésével, és az okról való tudomásszerzést követő 8 munkanapon belül megkezdődő 
egyeztetést kezdeményezni. A Felek az egyeztetést a kezdeményezéstől számított 10 
munkanapon belül befejezik. 
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A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők 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 másik Fél kérésére a felelősségen kívül eső lehetetlenülés tényéről az érintett Fél köteles 
hatósági vagy érdekképviseleti szervezet által kiadott, megfelelő igazolást bemutatni. 

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.  

10. Titoktartás 

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

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Felek részére szerződés alapján biztosítási, illetve 
kiegészítő pénzügyi valamint követelés behajtási szolgáltatást nyújtó harmadik Fél részére 
adandó valamennyi, valamint a Megállapodásból eredő követelés Felek által történő 
engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés 
megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés 
pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez 
és teljesítéséhez szükséges, a Felek által harmadik Fél részére adandó információkra. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

- amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 
információt kapó szerződő Fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy  

- amelyek bizonyíthatóan már a Megállapodás hatályba lépését megelőzően is ismertek 
voltak az információt kapó Fél számára, vagy 

- 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 

- 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 Megállapodás bármilyen 
okból történő megszűnése, az a Megállapodás megszűnésétől számított 3 azaz három évig 
fennáll. 

11. Jogviták rendezése 

A Megállapodással kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 
rendezni. Az ily módon nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek – értékhatártól 
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függően – a Polgári perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti 
bírósághoz rendelik.  

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályi 
rendelkezések, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései 
az irányadóak. 

12. Egyebek 

Megállapodás módosítása  

A Megállapodás csak közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül 
módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók 
adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik felet – az 
eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel, vagy a 
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

13. Hatály 

Jelen Megállapodás annak mindkét Fél általi aláírásának napjától hatályos és határozatlan 
időre szól.   

Jelen Megállapodás magyar nyelven, 2 (kettő) eredeti példányban készült, Felek mindegyikét 
1 (egy) példány illeti. 

Mellékletek, mint e Megállapodás elengedhetetlen részei: 

1. sz. melléklet: Kapcsolattartók 

2. sz. melléklet: Erőműre vonatkozó adatok 

3. sz. melléklet: GDPR nyilatkozat 

4. sz. melléklet: Lemondó nyilatkozat mFRR kapacitás igénybevételéről sablon 

Felek jelen Megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag írják alá. 

 

Kelt: Siófok, ………………….. 

 
Az FGSZ Zrt. részéről: 
 

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

                  Név, beosztás                        Név, beosztás 

 
Az Erőmű részéről: 
 

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

                  Név, beosztás                        Név, beosztás 

Elektronikusan aláírt dokumentum.* 

*Amennyiben a dokumentum elektronikusan kerül aláírásra.
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1. sz. melléklet 

 
Kapcsolattartók 

Operatív kérdésekben: 

Az FGSZ részéről 

Név: 
Tel: 
Fax: 
Mobil:   
E-mail:  

 

 

 

Név: 
Tel: 
Fax: 
Mobil:   
E-mail:  

 

 

Az mFRR kapacitást nyújtó erőmű részéről: 

Név: 
Fax:         
Mobil:      
E-mail:    

 

 
Szerződéses kérdések tekintetében: 

Az FGSZ részéről:  

Név: 
Tel:   
Fax:   
Mobil:   
E-mail:  

 

 
Az mFRR kapacitást nyújtó erőmű részéről: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Név: 
Fax:         
Mobil:      
E-mail:    
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                   2. sz. melléklet 

 

mFRR akkreditációval és szerződéssel rendelkező erőmű, villamosenergia-kereskedők adatai 
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1 Saját jogon eljáró erőmű, vagy az eljáró földgázkereskedő megnevezése  

2 Elosztói (földgázelosztó rendszeren keresztül ellátott), vagy Közvetlen (a földgázrendszerhez közvetlenül kapcsolódó felhasználó) 

3 Az a rendszerhasználó partner, aki a földgázszállító rendszerhez kapcsolódó rendszeren a rendszert használja és akit a földgázszállító rendszer kiadási pontjára vonatkozó szállítási feladat (nominálás) 

megadásakor az Erőmű / Erőmű nevében eljáró földgázkereskedelmi engedélyes kereskedelmi partnereként megnevez. 

 

Cégnév Erőmű neve Gép-egység 
Szabályozási 
egység azonosító  

Telephely Erőmű hatásfoka Ellátás típusa 1 Ellátás típusa 2 
Rendszerhasznál
ó partner 3 

mFRR villamos  
kapacitás  (MW) 

FGSZ Zrt. 
rendszerén lévő 
átadás-átvételi pont 
megnevezése  

Kapcsolódó 
rendszerüzemeltető 
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3. sz. melléklet 

 
GDPR nyilatkozat 

 

A …. tudomásul veszi, hogy az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5.,) irodaházai és üzemei területén beléptető rendszer és 
vagyonvédelmi kamerarendszer üzemel, és kötelezettséget vállal arra, hogy erről a jelen 
Megállapodás teljesítésében résztvevő alkalmazottait, alvállalkozóit, teljesítési segédeit tájékoztatja. 
A beléptetéssel és a kamerarendszerrel kapcsolatos tájékoztató az FGSZ Zrt. épületeiben 
kifüggesztve megtalálható. 

Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy az általa a jelen Megállapodás kapcsán átvett, 
rendelkezésére bocsátott, illetve bármely módon, akár a Megállapodás megkötése, teljesítése 
kapcsán tudomására jutott, feldolgozott személyes adatokat a személyes adatok védelmére 
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, így különösen az alábbiak szerint kezeli, 
dolgozza fel: 

 

7(a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény rendelkezéseinek, 

(b) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve az 95/46/EK irányelv 29. cikke 
alapján létrehozott adatvédelmi munkacsoport ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak,  

(c) a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection 
Regulation, GDPR) rendelkezéseinek eleget téve.  

(A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírások és egyéb releváns ajánlások a 
továbbiakban összefoglalóan "Adatvédelmi előírások".) 

 

A Felek egyezően rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése során a jelen 
Szerződéssel összefüggésben természetes személy alkalmazottaik, cégképviselőik, közreműködőik 
(a továbbiakban együttesen: Közreműködő) személyes adata kerül közlésre. Saját Közreműködője 
tekintetében mindegyik Fél adatkezelő, az adatkezelő Fél Közreműködője tekintetében a másik Fél 
címzett.  

A jelen Szerződéssel összefüggésben közölt a Szerződő Felek tudomására jutott Közreműködők 
személyes adatát a Szerződő Felek a Szerződés kezelése, a Szerződés teljesítés során a 
dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés, az üzleti partnerek elérhetőségének szervezeti 
egység szintű nyilvántartása, valamint a társaság jogos igényeinek érvényesítése céljából kezeli.  

Az adatkezelés jogalapja a Szerződő Felek jogos érdeke, ami a szerződés időbeli hatálya alatt 
(megszűnéséig) a szerződés teljesítéséhez, ezt követően az elévülési időn belüli jogos igények 
érvényesítéshez szükséges adatkezelés. A Szerződő Felek vállalják, hogy a jelen Szerződés 
aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalnak arra, hogy  

- a jelen pontban foglaltakról adatkezelőként a jelen Szerződés teljesítése során a saját 
Közreműködőit az adatkezelés céljáról tájékoztatják, 

- a jelen pontban foglalt kötelezettségük nem teljesítéséből vagy késedelmes teljesítéséből 
eredő következményekért kártérítési felelősséggel tartoznak, 



FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA 
SZERZŐDÉSMINTÁK                                                                                           4.11. MELLÉKLET  

 

     

Együttműködési megállapodás 10/11 Hatályos: 2022. október 1. 
FGSZ Zrt. – mFRR kapacitást nyújtó erőmű  

 
 

 

-  amennyiben bármelyik Fél a jelen Megállapodáshoz kapcsolódóan számára átadott/továbbított 
adatokkal kapcsolatosan adatvédelmi incidens megtörténtéről szerez tudomást, erről – az 
adatvédelmi incidens kezeléséhez szükséges intézkedések megtételével egyidejűleg – 
haladéktalanul, írásban értesíti a másik Felet. 
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4. sz. melléklet 

Lemondó nyilatkozat mFRR kapacitás igénybevételéről 

 

Alulírottak a ………………… Erőmű képviseletében akként nyilatkozunk, hogy az FGSZ Zrt. és a  
………………… Erőmű között megkötött Együttműködési Megállapodás szerinti mFRR kapacitás 
igénybevételéről lemondunk az alábbi gáznapokra vonatkozóan, és így eltekintünk az mFRR 
kapacitáshoz kapcsolódó, a gáznapon igénybe vett legnagyobb szállítórendszeri órai kapacitás a 
földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 
szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (Áralkalmazási rendelet) 4. mellékletében 
szereplő átszámítási képlet szerinti meghatározásáról, és ennek utólagos napi kapacitásként történő 
rögzítéséről. 

  

Gáznap  

éééé.hh.nn. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:    ………………….. 

 

 

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

Aláírás     Aláírás 


