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MEGÁLLAPODÁS 

1.számú módosítása 

 

egyrészről a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, (a továbbiakban: 

„Önkormányzat”) 

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Adószám:       15724540-2-03  

Képviseletre jogosult:  Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Aláírásra jogosult:   Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 

 

másrészről a KOM Központi Okos Mérés Zrt.,(a továbbiakban: „KOM Zrt.”) 

Székhely:  1139 Budapest, Váci út 91., Magyarország 

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Cégjegyzékszám: 01-10-047874 

Adószám: 24714075-2-41  

Közösségi adószám (EU): HU24714075 

Képviseletre jogosult:  Varga Gusztáv vezérigazgató és Rozmaring Krisztián 

projektigazgató együttesen 

harmadrészt: a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. (a továbbiakban: „Kik-For Kft.”) 

Székhely:  6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 

Adószám:        11031600-2-03 

Képviseletre jogosult:   Minda Imre László ügyvezető önállóan 

(továbbiakban külön-külön Fél, együttesen: Felek) között. 

Felek rögzítik, hogy 2018. április 27. napján KOM-SZR-2018-0030 számon szerződést (a 

továbbiakban: „Szerződés”) kötöttek annak érdekében, hogy az Intelligens Hálózat 

Mintaprojekt (a továbbiakban: „Mintaprojekt”) megvalósítása céljából a KOM Zrt. 

adatkoncentrátorokat helyezzen el az Önkormányzat tulajdonában és a KIK-FOR Kft. 

kezelésében lévő lakásokban, amelyek gyűjtik a lakások mellékvíz mérőkből és a bekötési 

mérőkből származó adatokat. A Szerződés hatálya 2018. szeptember 4. napja, melyre 

tekintettel Felek egyező akarattal módosítják a közöttük létrejött szerződést az alábbiak 

szerint. 

1. A Szerződés az alábbi ponttal egészül ki: 

6.6. Amennyiben személyes adat továbbítására kerül sor a KOM Zrt. részére, úgy a KOM 

Zrt. a személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. 

április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló (a továbbiakban: GDPR) rendelet, valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény és az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt 

megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 

rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

A Felek rögzítik, 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.  

Felek szavatolják, hogy az átadott kapcsolattartói személyes adatok továbbítására az 

érintettől származó megfelelő felhatalmazással rendelkezik, és azokat a jogszabályok 

tiszteletben tartásával adják át.  

Felek kötelezik magukat, hogy a kapcsolattartók személyes adatát kizárólag megfelelő 

tájékoztatást követően adják és veszik át, amely kiterjed a GDPR 13-14. cikkében 
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meghatározottakra. Felek a kapcsolattartói adatokat kizárólag a szerződés teljesítése 

céljából, az ahhoz szükséges ideig kezelik. 

Felek kötelezettséget vállalnak és szavatolnak azért, hogy amennyiben az adatkezeléssel 

érintett személy kapcsolattartói státusza megszűnik, vagy valamely személyes adata 

megváltozik, úgy erről haladéktalanul tájékoztatják a másik Felet. Az értesítés 

elmaradásából eredő valamennyi kárért az értesítés megküldésével terhelt Fél helytállni 

tartozik.” 

2. A Szerződés 3.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„Jelen Szerződés határozott időtartamra jön létre, amely mind két fél általi cégszerű 

aláírással egyidejűleg lép hatályba és 2018. december 31. napjáig tart.” 

3. Felek a Szerződés 6.3. pontját pontjában rögzített kapcsolattartókat az alábbiak szerint 

módosítják:  

„A Megállapodásban foglaltak tekintetében nyilatkozattételre jogosult személyek:  

KOM Zrt. részéről: 

Név:  Varga Gusztáv vezérigazgató és Rozmaring Krisztián projektigazgató 

együttesen 

Telefon:  +361 922-2590 

Telefax:  +361 922-2591 

E-mail:  gusztav.varga@komzrt.hu; krisztian.rozmaring@komzrt.hu 

4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

5. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés 1. számú módosítása elválaszthatatlan mellékletét 

képezi a Szerződésnek. 

Felek jelen Szerződés 1. számú módosítását elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját 

elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták. 

Budapest, 2018. szeptember……nap   Kecskemét, 2018. szeptember ………nap 

 

KOM Központi Okos Mérés Zrt. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

…………………… 

               Dr. Szeberényi Gyula Tamás  

                            alpolgármester 

 

 

KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 

 

…………………………………….. 

Minda Imre László 

ügyvezető  

…………………… …………………… 

Varga Gusztáv 

vezérigazgató 

Rozmaring Krisztián 

projektigazgató 
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