5. sz. melléklet: Megbízási Szerződés
Amely létrejött
egyrészről ……………………… mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban:
Felhasználó
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Számlavezető bankja és bankszámlaszáma:
Képviselője:
másrészről az ………………………………….. mint villamos energia kereskedő, a
továbbiakban: Kereskedő
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Számlavezető bankja és bankszámlaszáma:
Mérlegköri azonosító kódja:
Képviselője:
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
1. A Felhasználó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 63.§-ában
foglaltakra figyelemmel megbízza a Kereskedőt, hogy ..................................................
felhasználási helye(k) tekintetében a 2014.................... hó .. napján létrejött villamos
energia adás-vételi szerződéshez kapcsolódóan a Felhasználó nevében a jelen pontban
írt felhasználási hely(ek) tekintetében a területileg illetékes elosztói engedélyesnél
eljárjon, és a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződést megkösse, továbbá a
Felhasználó erre irányuló kérelme esetén azokat módosítsa vagy felmondja.
2. Kereskedő a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási
válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007.(X.29.) Korm. rendelet
9.§-ában foglaltakra figyelemmel, köteles kezdeményezni az elosztó és az átviteli
rendszerirányítónál azt, hogy tegyen javaslatot a megyei (fővárosi) katasztrófavédelmi
igazgatóságnál a Felhasználó alapvető, illetve létfontosságú felhasználóként történő
besorolására amennyiben az szükséges, annak érdekében, hogy az alapvető, illetve
létfontosságú felhasználók listáját a területileg illetékes elosztó és az átviteli
rendszerirányító naprakészen nyilvántarthassa.
3. A Felhasználó köteles átadni a Kereskedő részére az 1. pontban említett szerződések
megkötéséhez, illetve a 2. pontban részletezett Rotációs Kikapcsolási Rend
tervezéséhez szükséges adatokat és szavatol azért, hogy az átadott adatok a valóságnak
megfelelnek.

4. A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen megbízás
alapján kötött szerződésekből származó jogok a Felhasználót illetik, illetve a
kötelezettségek a Felhasználót terhelik.
5. Kereskedő a jelen szerződés 1. pontjában részletezett hálózati csatlakozási és
hálózathasználati szerződések megkötésével, módosításával, vagy felmondásával
kapcsolatos tevékenységéért, valamint a jelen szerződés 2. pontjában rögzített
feladata(i) teljesítésével összefüggő tevékenységéért díjazást nem kér.
6. A jelen megbízás az aláírása napján lép hatályba és határozatlan időtartamra jön létre.
Ugyanakkor a jelen megbízás a Felhasználó és a Kereskedő közötti villamos energia
adás-vételi szerződés – bármely okból történő – megszűnésével egyidejűleg, a felek
külön intézkedése vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései és
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és végrehajtási rendeletének
rendelkezései, valamint a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a
villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló
285/2007.(X.29.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: …………………….., 2014. ……………. hó ………. nap.

(…………………………….)
Kereskedő

(…………………………….)
Felhasználó

