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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről
Név/Cégnév:
Szigsz./Cégjegyzékszám:
Lakcím/Székhely:
Anyja neve (természetes személy esetén):
Mint megbízó felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó
másrészről pedig
Név: NKM Áramszolgáltató Zrt.
Székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
Cégjegyzékszám: 06-10-000056
Mint egyetemes szolgáltató engedélyes megbízott, a továbbiakban. Szolgáltató
között, az alábbiak szerint.
1.
A Felhasználó – figyelemmel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 63. § (1)
bekezdésben foglaltakra – megbízza a Szolgáltatót, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg
létrejött villamosenergia-vásárlási szerződéshez kapcsolódóan a Felhasználó nevében minden
felhasználási helye tekintetében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél a Felhasználó igénye
szerint a hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéssel kapcsolatban az alábbiak szerint
eljárjon.
A megbízás kiterjed:
o

a hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződések előkészítésében és megkötésében
való közreműködésre, megkötésre, megszüntetésre

o

a felhasználó hálózati szerződéseket érintő adatváltozásainak elosztó felé történő
közlésére,

o

a bekapcsolás felhasználó igénye szerinti megrendelésére,

o

a hálózathasználati szerződés alapján fizetendő, jogszabályban meghatározott
rendszerhasználati díjak megbízó nevében az elosztói engedélyes javára történő
megfizetésére, valamint az így megfizetett összeg megbízó részére közvetített
szolgáltatásként történő kiszámlázására.

2.
A Felhasználó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges – felek által meghatározott adatot
(pl.: mérésipont-azonosító, mérőberendezéshez kapcsolódó gyári számok, fogyasztói azonosító),
okiratot (így különösen a korábbi közüzemi vagy hálózathasználati szerződését, igazolást a
csatlakozási pontról, előző kereskedő neve) a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. A Felhasználó
felelősséget vállal azért, hogy a Szolgáltató részére a fenti szerződések megkötése érdekében átadott
adatok a valóságnak megfelelnek.
3.
A Szolgáltató kijelenti, hogy semmilyen módon nem felel a megbízótól kapott adatok
pontatlanságából vagy elégtelenségéből származó következményekért, azonban mindent megtesz a
felismerhetően pontatlan vagy hiányos adatok pontosítása vagy beszerzése érdekében.
4.
A Felhasználó a megbízási jogviszony időtartama alatt jogosult önállóan, a Szolgáltató nélkül
intézni az ügyeit az Elosztó Engedélyessel.
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, ezért a Felhasználó felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő következményekért
a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.
5.
A Szolgáltatót a hálózathasználati szerződés és a hálózati csatlakozási szerződés
megkötésével vagy felmondásával kapcsolatos tevékenységéért egyszeri megbízási díj illeti meg,
amelynek mértékét a Szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza. Az NKM Áramszolgáltató Zrt. havidíjmentesen látja el a megbízotti tevékenységét
6.
A jelen megbízás annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. Jelen megbízás a felek
közti villamosenergia-adásvételi szerződés időtartamára jön létre.
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7.
A jelen megbízás a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló jogviszony – bármely okból
történő – megszűnésével egyidejűleg, a felek külön intézkedése vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.
8.
A Felhasználó megbízását az Egyetemes Szolgáltatói engedélyeshez eljuttatott írásbeli
nyilatkozattal vonhatja vissza azzal, hogy a megbízás az írásbeli nyilatkozat átvétele hónapjának
utolsó napjának 24:00 órájakor szűnik meg, amely azonban nem érinti a villamosenergia-vásárlási
szerződés érvényességét.
9.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv rendelkezései és a Villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. és annak végrehajtási
rendeletének a rendelkezései az irányadóak.
10.
A Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
_________, 20__, _________ hó _____ napján.
……………………..
Szolgáltató
NKM Áramszolgáltató Zrt.

NKM Áramszolgáltató Zrt.

……………………………..
Felhasználó
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