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Melléklet csatolva.



Melléklet

Energiamenedzsment megbízási szerződés

mely létrejött egyrészről a ……………………………………………………….. Társaság, 
székhely: …………………………………………………………………... 
cégjegyzékszám: …………………………………………………………………… 
adószám: ……………………………………………………………………. 
képviseletében: ……………………………………………………………………. 
mint megbízó - a továbbiakban Megbízó – 

- másrészről a Get-Energy Kft., 
székhely: 1023-Budapest, Árpád fejedelem útja 31. 
cégjegyzékszám: 01-09-932504 
adószám: 11739827-2-41 
képviseletében: Kotulyák Tamás ügyvezető igazgató 
mint Megbízott és Közmű Tanácsadó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Preambulum
Közmű Tanácsadó rendelkezik mindazon szakismerettel, kapcsolati tőkével és szervezési
tapasztalattal, amely szerint a Megbízó nevében és érdekében különböző közmű- és
energiaszolgáltatók előtt megtakarítási célzattal tarifacsökkentés érdekében eljár, feltárja azt,
hogy a Megbízó által már kifizetett fogyasztói díj mértéke megfelel-e a hatályos jogszabályokban
és a közmű illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak (közüzemi-audit). 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. Jelen megállapodás alapján Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy az ő javára és
nevében eljárjon a Megbízó által elfogadott alábbi célok elérése érdekében:
 1.1.1. Megbízott feltárja azt, hogy a Megbízó által már kifizetett fogyasztói díj mértéke
megfelel-e a hatályos jogszabályokban és a közmű illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó
szerződésben foglaltaknak (közüzemi-audit). 

A Megbízó kijelenti, hogy ezen szolgáltatás nyújtásával megbízza a Megbízottat. 
Kelt, 2010. ……………………… 
………………………………………. 
Megbízó 

A Megbízott a megbízást elfogadja. A Felek rögzítik, miszerint a közöttük a szerződés azon
szolgáltatás tekintetében és azon időponttól kezdve jön létre, amelyet a Megbízó a fentiekben
aláírásával megrendelt a Megbízottól. 



1.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó meghatalmazza (az 1. sz. mellékletben
található Meghatalmazás aláírásával) a Megbízottat azzal, hogy nevében eljárva az illetékes
elosztói vagy egyetemes szolgáltatói vagy kereskedelmi engedélyestől bekérhesse az elmúlt 24
hónap fogyasztási adatait, szerződött órai csúcsteljesítményét illetve egyéb adatokat, melyek a
közüzemi-audit elvégzéséhez szükségesek. 
1.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jogosult a Megbízó előzetes írásbeli
jóváhagyása alapján a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit közreműködő fél útján
teljesíteni, amely teljesítéséért a Megbízott teljeskörű felelősséget vállal. 

II. Titoktartás
Közmű Tanácsadót, illetve Közmű Tanácsadó értékesítési alvállalkozó partnerét a munkája során
a birtokába került valamennyi a Megbízó energiafogyasztásával, illetve az általa végzett
tevékenységgel összefüggő adattal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettség terheli, ami azt
jelenti, hogy harmadik személy részére csak Megbízó előzetes írásos engedélyével adhat ki
bármilyen ezzel kapcsolatos információt. 

III. MEGBÍZÁSI DÍJ
3.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köteles a Megbízott részére sikerdíjat fizetni
abban az esetben, ha a Megbízott jelen Szerződés 1.1.1. pontja szerinti tevékenysége
következtében a Megbízó akár írásbeli, akár szóbeli formában tudomást szerez arról, hogy
bármilyen közmű vagy energiaszolgáltató irányában túlfizetése áll fenn, illetve a Megbízó által a
közmű vagy energiaszolgáltatók irányában fizetendő díj mértéke a Megbízott közreműködése
következtében csökkentésre kerülhet. A sikerdíj mértéke a Megbízott közreműködése által
visszafizetett túlfizetés teljes összegének 50%+ÁFA összege. 
3.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó köteles megfizetni a Megbízott részére az
illetékes közüzemi és/vagy egyéb energiaszolgáltató által visszafizetett, vagy a közüzemi számlán
jóváírt teljes összeg 50%+ÁFA összegének megfelelő díjazást annak jóváírását követő 8 napon
belül a Megbízott által kiállított számla ellenében, egy összegben, átutalás útján, a Megbízott
Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-40109574 számú bankszámlájára. 
3.3. A megbízási díj esedékességének és mértékének megállapítása céljából a Megbízó köteles a
Megbízott által megjelölt időszakra vonatkozó közüzemi fogyasztási számláit a Megbízott részére
azok kézhezvételét követő 3 napon belül postai úton, vagy e-mail, vagy fax útján megküldeni. 

IV. Megállapodás érvényessége
Jelen megállapodás határozott ideig, 2011. december 31. napjáig érvényes.
A felek rögzítik, hogy a szerződés bármely módon történő megszűnése, megszűntetése a
Megbízott által már elindított – 1.1.1. pont szerinti – közüzemi-audit folyamat lefolytatását nem
szűnteti meg, és a Megbízó köteles a 3.1. pontban rögzített feltételek teljesülése esetén a 3.2.
pontban rögzített megbízási díjat a Megbízott részére megfizetni, abban az esetben is, ha a
megbízási díj esedékességének időpontjában a jelen szerződés már megszűnt. 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5.1. A jelen szerződés a magyar jogszabályoknak megfelelően készült, és arra a magyar törvények
vonatkoznak. 



5.2. Minden szükséges vagy engedélyezett értesítés és kapcsolattartás a Felek között írásban
történik. 
5.3. Jelen szerződés nem módosítható, változtatható, illetve nem bővíthető mellékletekkel a Felek
írásbeli megegyezése nélkül. 
5.4. Abban az esetben, ha a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válna, vagy
hatályát vesztené, ez a szerződés más részeinek érvényességét és hatályát nem érinti. Az
érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést olyan formában módosítottnak kell tekinteni,
melyekkel jogszerűen elérhető a felek által az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezéssel elérni
kívánt cél, gazdasági és jogi érdek. 
5.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződést értékarányosnak tekintik és annak tévedés,
megtévesztés, vagy jogellenes fenyegetés, illetve feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő
megtámadásáról lemondanak. 
5.6. Jelen szerződésben nem, vagy nem megfelelő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
5.7. Szerződő Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére és aláírására az
általuk képviselt szervezettől felhatalmazással rendelkeznek. 
5.8. Jelen szerződés két példányban készült, amiből egy-egy példány illeti meg mindkét Felet. 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés után,
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2010. …………………………………… 

___________________

MEGBÍZÓ

____________________

MEGBÍZOTT



Energia menedzsment megbízási szerződés 1. sz. melléklete

M E G H A T A L M A Z Á S

Alulírott ………………………………………………………………………….. Társaság, 
székhely: ………………………………………………………………... 
cégjegyzékszám: ………………………………………………………………… 
adószám: …………………………………………………………………. 
képviseletében: …………………………………………………………………. 
mint meghatalmazó - a továbbiakban Meghatalmazó – f e l h a t a l m a z o m    a 
Get-Energy Kft.-t, 
székhely: 1023-Budapest, Árpád fejedelem útja 31. 
cégjegyzékszám: 01-09-932504 
adószám: 11739827-2-41 
képviseletében: Kotulyák Tamás ügyvezető igazgató 
mint meghatalmazottat - a továbbiakban Meghatalmazott - alulírott helyen és napon az
alábbiak vonatkozásában:

Meghatalmazott nevemben eljárva bekérheti a számomra jogszabályokban rögzített módon
elérhető adataimat helyettem az Elosztói Engedélyestől, az illetékes Egyetemes Szolgáltatótól
vagy Kereskedelmi Engedélyestől. 
Kelt, ……………, 2010. ……………………….. 

………………………………….

Meghatalmazó cégszerű aláírása
A meghatalmazást elfogadom:
………………………………….

Meghatalmazott cégszerű aláírás

…………………………………………………

Tanu1 név:
Lakcím:
Szig.sz.:
…………………………………………………

Tanu2 név:
Lakcím
Szig.sz.:


