MVM Partner Zrt.

Üzletszabályzat 6. sz. melléklet

MÉRLEGKÖRTAGSÁGI SZERZŐDÉS
(TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ SZERZŐDÉSHEZ)
amely létrejött egyrészről az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mint Mérlegkörfelelős (a továbbiakban mint „Mérlegkörfelelős”)
székhelye:
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
cégjegyzékszáma:
Cg. 01-10-044818
képviselője:
mérlegkör azonosító kódja:
15X-MVM--------B
másrészről a(z) ………………., mint felhasználó (továbbiakban, mint „Mérlegkör Tag”)
székhelye:
cégjegyzékszáma:
képviselője:
fogyasztási hely(ek):
együttesen „Felek” között a jelen Szerződésben meghatározott fogyasztási helyekhez tartozó csatlakozási
pontok vonatkozásában, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1.

A Mérlegkörfelelős, mint villamos energia kereskedői engedélyes a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény értelmében önálló mérlegkör alapítására jogosult.

2.

A Mérlegkör Tag 20… ……… 00:00 órától 20.. ………. 24:00 óráig teljes ellátás alapú szerződést
(továbbiakban: Egyedi Szerződés) kötött az MVM Partner Zrt.-vel, mint villamos energia kereskedővel.

3.

A Mérlegkör Tag a 2. pont szerinti szerződésben foglaltak teljesítése érdekében és a szerződés
hatályának tartamára jelen Szerződés alapján a Mérlegkörfelelős mérlegköréhez csatlakozik.

4.

A Mérlegkör Tag külön mérlegkör tagsági díjat nem fizet.

5.

A Mérlegkörfelelős átvállalja a Mérlegkör Tagtól az Átviteli Rendszerirányítóval való kapcsolattartás
adminisztratív feladatait. A mérlegkör működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
megszegéséből eredő minden felelősség Mérlegkörfelelőst terheli, aki mentesíteni tartozik Mérlegkör
Tagot minden ebből eredő kár alól.

6.

A kiegyenlítő energia elszámolására vonatkozóan az Egyedi Szerződésben foglaltak a mérvadóak.

7.

A jelen Mérlegkörtagsági Szerződés az MVM Partner Zrt.-vel megkötött villamosenergia-kereskedelmi
Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és az ott rögzítettek az irányadóak a jelen
Mérlegkörtagsági Szerződésre. Amennyiben a jelen Mérlegkörtagsági Szerződés és az Egyedi Szerződés
rendelkezései között ellentmondás állna fenn, úgy az Egyedi Szerződés rendelkezései az irányadók.

Jelen Szerződés két azonos, a Felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült, magyar nyelven,
melyből egy példány a Mérlegkör Tagot, egy példány a Mérlegkörfelelőst illeti meg.
A jelen Mérlegkörtagsági Szerződést a Felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag aláírják.
Kelt: Budapest, 20……………………….

……………………………………….
Mérlegkörfelelős

……………………………………….
Mérlegkör Tag
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