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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött, egyrészről
Név:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Bankszámlaszáma:
Képviselője:

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1131055 Budapest, Babér u. 1-5Honvéd utca 20/A
Cg. 01-10-045985
14292615-2-41
11794008-20534479-00000000
Chikán Attila László, Kis Gergely

mint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozásiia Hivatal által kiadott működési engedéllyel
rendelkező villamos energiakereskedő (a továbbiakban: „Megbízott”)
másrészről, a _______________________, mint villamos energia vevő (a továbbiakban:
„Megbízó”)
Nem lakossági jogi személy felhasználó esetén
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai száma:
Bankszámlaszáma:
Fogyasztási hely és mérési pont azonosító:
Képviselője:
_______________________ telephelyei:
-_
-_
Lakossági fogyasztó esetén
Lakossági Fogyasztó születési neve:
Lakossági Fogyasztó születési ideje:
Lakossági Fogyasztó állandó lakóhelye:
Lakossági Fogyasztó személyes adatok igazolására alkalmas hatósági igazolvány száma és
típusa:
Lakossági Fogyasztó értesítési címe:
Fogyasztási hely és mérési pont azonosító:
(a Megbízott és a Megbízó a továbbiakban együttesen: a „Felek”) között az alulírott helyen és
időben az alábbi feltételekkel:
1. Megbízó megbízza és felhatalmazza a Megbízottat, hogy a jelen szerződésben megadott
fogyasztási hely(ek)re és mérési pont(ok)ra vonatkozóan az illetékes hálózati engedélyesnél a
Megbízó képviseletében megbízottként eljárjon a hálózathasználati és hálózati csatlakozási
szerződéseinek megkötése, módosítása és megszüntetése érdekében.
2. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a hálózati engedélyes mindenkori
üzletszabályzatában meghatározott feltételek – és az abban meghatározott szerződésminta –
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szerint kössön szerződést a Megbízó fogyasztási helye szerint illetékes hálózati engedélyessel
a Megbízó szerződéseinek megbízottként történő kezelésére.
3. A Megbízott Megbízó hálózathasználati szerződéseivel kapcsolatos eljárása során mindenkor
a Megbízó utasításai szerint – a hálózati engedélyesek formaszerződéseiben foglaltak
betartásával – köteles eljárni.
4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízó hálózathasználati és hálózati
csatlakozási szerződéseire vonatkozóan minden szükséges tájékoztatást megad a Megbízó
részére annak igényei szerint.
5. A megbízás kiterjed a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésekkel kapcsolatban
felmerülő, a hálózat engedélyes szolgáltatásával kapcsolatos felhasználói igénybejelentésekkel
kapcsolatos ügyintézésre is, azonban a felhasználói panaszügyintézésre, valamint a
hibabejelentésre csak akkor terjed ki, ha azt a hálózati engedélyes üzletszabályzata lehetővé
teszi.
6. Jelen szerződés aláírásával a Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a nevében, és
helyében eljárva a hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződéseket megkösse és az
ehhez szükséges személyes adatokat a hálózati engedélyes részére átadja.
7. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott részére megad minden olyan
információt, adatot, amely ahhoz szükséges, hogy a Megbízott a hálózati engedélyessel a
vonatkozó szerződéseket a Megbízó képviseletében és nevében megkösse. Amennyiben a
Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, úgy a Megbízott az ebből kifolyólag
adódó, Megbízót érintő hátrányos jogkövetkezmények miatti felelősségét kizárja.
8. A hálózati engedélyessel megkötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek a Megbízót
terhelik és jogosítják. Felek megállapodnak, hogy ha a Megbízó hálózathasználati szerződését
a Megbízott a VET. 63. § (1) bekezdésének megfelelően megbízottként kezeli, a
villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjakat a Megbízó a hálózati engedélyes által
kiállított számla alapján fizeti meg a hálózati engedélyes részére. A rendszerhasználati díjakat
a Megbízó fizeti meg, függetlenül attól, hogy a Megbízó hálózati csatlakozási vagy
hálózathasználati szerződését a Megbízott kezeli.
9. Amennyiben a Megbízó Lakossági fogyasztónak minősül a Megbízott a jelen szerződésben
foglalt szolgáltatásai teljesítésért külön díjat nem számol fel.
10. Amennyiben a Megbízó nem Lakossági fogyasztónak minősülő Felhasználó, akkor a
megbízási díj összege: ………. (a felek megállapodása szerint).

Jelen szerződésre a magyar jog szabályai az irányadók.
Kelt: _______________________-én.

____________________________

______________________

Megbízott

Megbízó
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