ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A GREP Green Public Lighting Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GREP
Zrt.) a szerződéskötési folyamatok leegyszerűsítése érdekében, több szerződés megkötése
céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül az itt szereplő feltételekkel a jelen
Általános Szerződési Feltételeket alkotja meg.
I.

HATÁLY, FOGALMAK

1.
Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2018. január 1. napján lép hatályba
és visszavonásig hatályban marad. A GREP Zrt. a visszavonás idejét záradékként vezeti rá az ÁSZFre és a hatályon kívül helyezett ÁSZF-et a honlapján legalább további kettő évig megőrzi.
2.
A jelen ÁSZF a GREP Zrt. és valamely üzleti partnere (a továbbiakban a Partner, a GREP Zrt.
és a Partner együttesen a Szerződő Felek) között létrejövő szerződések (a továbbiakban: a Szerződés)
általános feltételeit tartalmazzák, amelyek a Szerződő Felek közötti egyedi szerződésekben nem
szerepelnek. Az ÁSZF és a Szerződés hatálya kiterjed a közvilágítási berendezés aktív elemeinek
villamos energia ellátását biztosító közvilágítási elosztó hálózat, valamint a be- és kikapcsolást biztosító
vezérlőjel rendelkezésre állására és üzemeltetésére, oly módon, hogy azt a területileg illetékes elosztói
engedélyes biztosítja a mindenkor érvényes jogszabályi feltételek alapján.
2.1
A jelen ÁSZF megismerését és elfogadását Szerződő Felek az egyedileg megtárgyalt
szerződéses feltételekben történő megállapodáskor külön jelzik. Az ÁSZF elfogadásnak minősül
az is, ha a Partner az általa levélben vagy e-mailben elküldött megrendelésben ugyan nem
hivatkozik az ÁSZF-re, azonban a GREP Zrt. a megrendelés visszaigazolásában hivatkozik arra,
hogy a jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazásra kerülnek és a Partner ezt egy munkanapon belül
nem kifogásolja.
2.2.
Ha az ÁSZF rendelkezései és az egyedi Szerződésben vagy a megrendelésben
rögzített speciális feltételek között eltérés vagy ellentmondás van, a szerződés vagy megrendelés
speciális rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF rendelkezéseitől kizárólag a Szerződő Felek
írásos megállapodása alapján lehetséges az eltérés.
2.3.
Minden egyedileg megtárgyalt szerződésre a GREP Zrt. által történő aláírás napján
hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF módosítása vagy hatályon kívül helyezése
nem érinti a korábban megkötött szerződéseket.
3.
Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a GREP Zrt. szerződéseiben egységesen az alábbi
fogalmi megjelölések, kategóriák kerülnek alkalmazásra:
Szolgáltatás: a közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állásának biztosítása
és teljes körű üzemeltetése, karbantartása; valamint közvetített szolgáltatásként a közvilágításhoz
szükséges villamos energia biztosítása.
Teljes körű szolgáltatás: Megelőző és folyamatos karbantartás, közvilágítási hibacímek kezelése;
üzemzavar elhárítás, képviselet közvilágítással kapcsolatos szakmai ügyekben.
Aktív elemek: fényforrások és lámpatestek a tartozékokkal (gyújtó, előtét, foglalat, szerelőlap,
sorkapcsok, tükör, fázisjavító kondenzátor, egyedi túl-áramvédelem, búra, tömítés) együtt; bekötő
vezetékek; kötőelemek.
Passzív elemek: A Szerződés szempontjából nem minősül a közvilágítási berendezés részének: a
kizárólag közvilágítási célú tartószerkezetek (oszlop, oszlopkar, útátfeszítés); a kizárólag közvilágítás
villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer (pl. közvilágítási kábel, közvilágítási kapcsolószál,
valamint az ahhoz tartozó tápponti kapcsoló- védelmi és szabályzó berendezés); a közvilágítás villamos
energia felhasználását, illetőleg üzemidejét mérő berendezés; a közvilágítás ki- és bekapcsolását
vezérlő rendszer (készülék, átviteli út, berendezés, stb.). Többcélú vezérlési rendszer esetén azonban
annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része (pl. távvezérlési parancsvevő készülék).

Közvilágítási berendezés: A Szerződő Felek megállapodása szerint egy település közigazgatási
területének, illetve – a felek megállapodása szerint – annak jól körülhatárolt részének közvilágítási
berendezései. A Szerződés szempontjából közvilágítási berendezésnek minősülnek az aktív elemek.
Nem minősülnek közvilágítási berendezésnek a passzív elemek, továbbá: azok az épületfalak, ill.
építmények, amelyre közvilágítási berendezést szereltek; azok a más célú berendezéseket szolgáló
tartószerkezetek, amelyekre közvilágítási berendezést is szereltek. Ezek csak abban az esetben és
olyan mértékig tekinthetők a közvilágítási berendezés részének, ha és amely mértékig erre vonatkozóan
a közvilágítási berendezés üzemeltetője és a más célú berendezés üzemeltetője írásban megállapodott;
a többcélú vezérlési rendszer esetén a berendezés nem közvilágítás célját szolgáló részei.
Létesítés: Új közvilágítási berendezés létesítése, illetőleg meglevő közvilágítási berendezés felújítása,
bővítése, átalakítása, korszerűsítése.
Karbantartás: Minden, a közvilágítási berendezések folyamatos és biztonságos üzemének fenntartása,
a meghibásodások megelőzése vagy előfordulási számuk csökkentése érdekében végzett
tevékenység.
Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását
szolgáló beavatkozások összessége.
II.

SZERZŐDÉSES NYILATKOZATOK

1.
Az ajánlatkérések, az ajánlatok, a megrendelések, ezek visszaigazolása, elfogadása, az
egyedi, nevesített szerződések, valamint mindezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt:
Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez elsődlegesen írásbeli forma szükséges. A Szerződéses
Nyilatkozatok postai úton és e-mail útján, valamint személyes kézbesítéssel továbbíthatók, a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően. A Szerződéses Nyilatkozatok továbbításának fentiekben rögzített
módjától eltérő Szerződéses Nyilatkozat nem hoz létre szerződést. Ebben az esetben Vállalkozó
konkrét teljesítési kötelezettsége csak akkor jön létre, ha Megrendelő kifejezetten írásban elfogadta
Vállalkozó ajánlatát.
2.
Bármely a GREP Zrt. által a Partner rendelkezésére bocsátott dokumentáció (kapcsolási rajz,
darabjegyzék, stb.) tulajdon- és szerzői jogát a GREP Zrt. kifejezetten fenntartja, ezeket a Partner
harmadik személy részére – a GREP Zrt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - nem teheti
hozzáférhetővé. A GREP Zrt. kötelezi magát, hogy a Partner által rendelkezésére bocsátott bármely
dokumentációját bizalmas anyagként kezeli. A GREP Zrt. nem köteles vizsgálni, hogy harmadik fél
oltalmi joga a Partner megrendelésével érintett, azonban nem a GREP Zrt. tulajdonát képező termékre
kiterjed-e, ezen a címen a GREP Zrt. mindennemű felelősséget kizár, a Partner köteles a GREP Zrt.-t
mentesíteni és helyette helytállni az ilyen igényekkel kapcsolatosan.
III.

A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE

1.
A GREP Zrt. a szolgáltatást a Partner közigazgatási területén lévő, az egyedi Szerződés 1.
számú mellékletben szereplő közvilágítási berendezések aktív elemei tekintetében nyújtja. A passzív
elemek üzemeltetésével kapcsolatosan semmilyen feladata nincs. 1-es melléklet szerinti üzemeltetési
határokkal.
2.

A teljesítés határa az aktív elemként leírt részek fizikai határa. Ezen belül:
2.1.
Közös oszlopsoros hálózat: a közvilágítási kapcsolószál és a lámpa bekötő
vezetékének összekötési pontja, az áramkötés nélkül;
2.2.
Önálló légvezetékes hálózat: a szabadvezeték és a lámpa bekötő vezetékének
összekötési pontja, az áramkötés nélkül;
2.3.
Önálló földkábeles hálózat: a lámpahelyen lévő első túláramvédelmi készülék elmenő
kapcsa és a lámpa bekötő vezetékének összekötési pontja, a kötőelem nélkül;

2.4.
Átfeszítés / falikábel: a lámpa bekötő vezeték és a szigetelt szabadvezeték
összekötési pontja az áramkötés nélkül.
IV.
1.

A GREP ZRT. JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A GREP Zrt. létesítéssel kapcsolatos kötelezettségei:
1.1.
A GREP Zrt. az egyedi Szerződés aláírását követő hat hónapon belül a Közvilágítás
Korszerűsítési Tervdokumentációban megjelölt kötelező felújítási feladatokat kell elvégeznie
saját költségén a közvilágítási aktív elemeken. A korszerűsített aktív elemek a szerződés
időtartama alatt a GREP Zrt. tulajdonában maradnak. A szerződés lejáratakor a Partner jogosult
az aktív elemeket a könyv-szerinti értéken megvásárolni. A GREP Zrt. jogosult a beruházás során
részteljesítésre. A Partner köteles a GREP Zrt. által lejelentett és felszerelt lámpatestek
darabszámának megfelelő részteljesítést igazolni a szerződés melléklete szerinti Teljesítési
Igazolással. A Partner jogosult a lejelentett lámpatestek darabszámát ellenőrizni, illetve,
amennyiben a GREP Zrt. rendelkezik Műszaki Ellenőrrel, tőle az aktuális helyzetre vonatkozó
jelentést bekérni.
1.2.
A Korszerűsítendő Lámpa Darabszámú (KLD) lámpatest cseréje a Közvilágítási
Korszerűsítési Tervben rögzített típusú lámpákra. Amennyiben a GREP Zrt. a fenti IV.1.1.
pontban rögzített korszerűsítési munkálatokat az egyedi Szerződés aláírásától számított 6
hónapon belül nem végzi el, úgy naptári naponként a határidőn túli teljesítéssel érintett
végszámlája illetve végszámlái összege 0,25%-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni.
Ha a GREP Zrt. a teljesítéssel több, mint 90 napot késlekedik, a Partner jogosult a szerződést
erre hivatkozva 30 napos határidővel felmondani. A késedelmi kötbér maximális mértéke 90 nap
késedelemnek megfelelő összeg.
1.3.
A Partner jogosult a Szerződés hatálya alatt plusz lámpatestek felszerelését kérni saját
költségére. Amint a GREP Zrt. eleget tett a Partner által kért lámpatestbővítéseknek, a GREP Zrt.
kötelessége a felszerelésre került berendezéseket a készre jelentést követő öt munkanapon belül
egy műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadni a Partner részére. A GREP Zrt. az átadásátvételt követően a felszerelésre került berendezéseket köteles üzemeltetni a szerződéses
futamidő végéig, az átadás átvételt követő havi számlában pedig érvényesítheti a megnövekedett
üzemeltetési-, és villamos energia költséget a Partner felé.

2.

A GREP Zrt. karbantartással kapcsolatos kötelezettségei:
2.1.
A Szerződés hatálya alatt a közvilágítási berendezésben okozott károkat – amennyiben
azok tekintetében a Partner felelőssége megállapítható – a Partner köteles saját költségén,
haladéktalanul kijavíttatni. Mindazon károk kijavíttatása, melyek tekintetében a Partner
felelőssége nem áll fenn, a GREP Zrt. felelőssége, feladata a kár viselésének esetleges
továbbhárítása (harmadik fél, kárbiztosító stb.) felé.
2.2.
A közvilágítási berendezésen, a káreset, rongálás során, elemi kár, tűzeset, nem
természetes elhasználódásból eredő meghibásodás és az üzemfolytonosság miatt szükséges
helyreállítás a GREP Zrt. feladata. Szándékos vagy gondatlan rongálás esetén rendőrségi
feljelentést kell tenni. Káreset bekövetkezése esetén a GREP Zrt. minden, a káreseménnyel
összefüggő adatot felkutat és rögzít.
2.3.
A káreseményekhez kapcsolódó általános ügyintézés a GREP Zrt. feladata a vonatkozó
szabályozás előírásai szerint. Ebben a körben feladata a hálózat fenntartójával való
kapcsolattartás hálózatai hiba elhárításában aktív közreműködés.

3.

A GREP Zrt. üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségei:
3.1.
Az aktív elemek működtetése az e körbe tartozó részegységek teljes körű
üzemeltetését és karbantartását jelenti a Szerződésben meghatározott teljesítés helyen. Ezzel
kapcsolatosan a GREP Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy harmadik fél (pl. lakosság) által
észlelt meghibásodások bejelentésének lehetőségét folyamatosan, 24, órás ügyeleti
rendszerben biztosítja, az ehhez szükséges standard rendszert üzemelteti.

3.2.

A GREP Zrt. a hibabejelentéseket az itt felsorolt elérhetőségeken fogadja:

Telefonon történő hibabejelentés: +36-80/201-023
Emailben: kozvilhiba@grep.lighting
Weboldalon keresztül: http://grep.lighting/hu/hibabejelentes/
3.3.
A GREP Zrt.-hez beérkezett hibabejelentést – amennyiben az a passzív elemekre
vonatkozik – a GREP Zrt. továbbítja a passzív elemek üzemeltetője felé a hibaazonosítást követő
első munkanapon.
3.4.
A GREP Zrt. minden hónap 5. napjáig megküldi a Partner részére az előző hónapban
bejelentett aktív elemekre vonatkozó hibák listáját, valamint a kapcsolódó javítási statisztikát.
3.5.
A harmadik fél (pl. lakosság) által a közvilágítás üzemkészségével, fényforrás
meghibásodásával (egyedi sötét cím) tett bejelentést a GREP Zrt. rögzíti és a bejelentéseknek
megfelelően, a Szerződésben meghatározott időn belül a hibát elhárítja.
3.6.
A GREP Zrt. köteles a közvilágítási berendezések állagának és rendeltetésszerű
működésének biztosítása érdekében szükséges javító, hibaelhárítási és karbantartási munkákat
elvégezni, köteles a közvilágítási berendezésekkel történő szolgáltatást folyamatosan biztosítani.
Ebbe a körbe tartozik a közvilágítási aktív elemeinek folyamatos és biztonságos üzemének
fenntartása, a meghibásodások megelőzése, aktív elemek működéséhez elektromos áram
biztosítása.
3.7.
A GREP Zrt. a karbantartási és üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során csak I.
osztályú anyagokat használhat fel.
3.8.
A karbantartási munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a
forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák. A GREP Zrt.-nek a karbantartási,
valamint az üzemzavar-elhárítási feladatok ellátása során arra kell törekednie, hogy a
tevékenység a lehető legrövidebb időn belül, a lakosság és a forgalom lehető legkisebb
zavarásával és költségtakarékos módon, lehetőleg a közvilágítás üzemelésével azonos
időszakban történjen.
4.

Karbantartással és üzemeltetéssel kapcsolatos teljesítési határidők:
4.1.
A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezést a GREP Zrt. köteles mielőbb,
de legkésőbb a saját felderítésétől, vagy a Partnertől, illetve harmadik fél részéről történő
hibabejelentéstől számítva: kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú
csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni; országos
közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba esetén 8 napon belül, egyéb helyen fellépő
egyedi hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.

5.

A szolgáltatási tevékenység során felhasznált anyagokkal és a munkavégzéssel kapcsolatos
rendelkezések:
5.1.
A Partner nyilatkozik arról, hogy a Szerződés tárgyát képező tevékenység során
keletkező, veszélyes hulladéknak a Szerződésben vállalt kötelezettség, továbbá a vonatkozó
jogszabályok alapján a GREP Zrt. a tulajdonosa és a termelője.
5.2.
A GREP Zrt. saját hatáskörben köteles gondoskodni a tevékenységével kapcsolatos
hulladéknak a telephelyén történő gyűjtéséről, szállításáról, hasznosításáról, ártalmatlanításáról,
megfelelve a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak.
5.3.
A munka megvalósításához szükséges szervezés, a munkaterület kijelölése, annak
elkerítése, elzárása és felügyelete a GREP Zrt. feladata. Ezen belül a GREP Zrt. feladatát képezi
a munka szükséges anyagok, segédanyagok, gépek, eszközök biztosítása, és azok
munkaterületre szállítása.

5.4.
A GREP Zrt. köteles tevékenysége során a munka biztonságával kapcsolatos minden
jogszabályt és egyéb előírást betartani és a munkaterületen tevékenységet végző
munkavállalóival, alvállalkozóival és megbízottjaival is betartatni.
5.5.
A GREP Zrt. a Partner hálózatán csak a megfelelő vizsgával és szakértelemmel
rendelkező munkavállalóival végeztet munkát.
5.6.
A GREP Zrt. kijelenti, hogy a Szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges valamennyi feltétellel, illetve a jelen ÁSZF tárgyát képező szolgáltatások nyújtásához
szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A GREP Zrt. felel azért, hogy a tevékenysége
során betartja az arra irányadó jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat.
V.

A PARTNER JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.
A Partner – személyesen vagy képviselő útján - jogosult a közvilágítási berendezés folyamatos
rendelkezésre állásának, teljes körű üzemeltetésének, karbantartásának, valamint az előírt minőségi
paraméterek betartásának folyamatos ellenőrzésére.
2.
A Partner köteles a Szerződésben meghatározott díj megfizetésére a Szerződésben
meghatározott időpontban.
2.1.
Amennyiben a Partner fizetési késedelembe esik, úgy köteles a behajtási költségátalányról
szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései szerint negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank
- késedelem kezdőnapján érvényes - hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott
forintösszeg megfizetésére.
2.2.
Amennyiben a Partner fizetési késedelembe esik, köteles a tartozás összege után kamatot
fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a
kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc
százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján
érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.
2.3.
A tárgyévben meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente december 31-ei értéknappal kerül
sor. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi kamat az adott
napon fennálló, a befizetésekkel módosított tőketartozás állományra számított egy napra vetített kamat
összegével azonos.
2.4.
Amennyiben a Partner bármely fizetési kötelezettségével legalább 60 napos fizetési
késedelembe esik, úgy a GREP Zrt. jogosult azonnali beszedési megbízással élni a Partnerrel szemben,
melyre vonatkozó – a Partner aláírásával és számlavezető pénzintézete ellenjegyzésével ellátott –
felhatalmazó levél az egyedi Szerződés melléklete. Ezzel egyidejűleg a GREP Zrt. jogosult a
közvilágítási szolgáltatást szüneteltetni, mindaddig, amíg a Partner az elmaradt fizetési kötelezettségét
maradéktalanul nem teljesíti. A szolgáltatás felfüggesztéséről a GREP Zrt.-nek a Partnert minden
esetben írásban kell értesítenie legkésőbb a felfüggesztést megelőző munkanap 13.00 óráig.
2.5.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

Szerződő Felek kötelesek a Szerződés, illetve annak teljesítése alapján az egymás tevékenységével
kapcsolatosan szerzett műszaki vagy üzleti információkat harmadik személyekkel szemben üzleti
titokként kezelni éspedig a jelen szerződés megszűnése után is addig, amíg ezek az információk más
módon általánosan ismertté nem váltak, kivéve, ha a Szerződő Felek erről a titoktartási igényéről
írásban
lemondanak.
Szerződő
Felek
alkalmazottai,
alvállalkozói/megbízottjai
és
alvállalkozói/megbízottjai alkalmazottai is ennek megfelelően titoktartásra kötelesek. Szerződő Felek
felelősek azért, hogy az előbbiekben megjelölt személyek a kötelezettségeket betartsák. A Szerződő
Felek által kötött szerződés, annak részletei, vagy a teljesítéssel kapcsolatos bármely adat, csak a
Szerződő Felek előzetes írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
VI.

SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

1. Súlyos szerződésszegés esetén mind Partner, mind a GREP Zrt. jogosult 15napos felmondási idővel
a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, azzal a kitétellel, hogy a Partner a még ki
nem fizetett, de igénybe vett szolgáltatást, számla ellenében köteles a GREP Zrt. részére megfizetni.
2. Amennyiben a Partner legalább 120 napos fizetési késedelembe esik, úgy súlyos szerződésszegést
követ el. Ez esetben a GREP Zrt.-nek jogában áll azonnali hatállyal, azonnali hatályú felmondással
felmondani a Szerződést. Ez esetben a Partnernek a GREP Zrt. felé teljesítenie kell a Szerződés
megszűnésekor beálló fizetési kötelezettségeit.
3. A Partner írásbeli formában jogosult a szerződéses futamidő alatt az egyedi Szerződés megkötését
követő egy év elteltével legalább 90 napos felmondási idővel - a villamos energiavásárlás kötöttségei
miatt kizárólag naptári év december 31-re - indokolás nélkül egyoldalúan felmondani a Szerződést.
4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor
megszüntethetik. Ebben az esetben a Szerződő Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek
a Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Szerződő Feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól
7. A Szerződés megszűnése esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni. A Szerződés
megszűnése esetén a jelen ÁSZF rendelkezései is megszűnnek e Felekre nézve, kivéve azokat,
amelyek a megszűnést követően szükségesek a fennmaradó igények érvényesítéséhez
VII.

EGYÉB FELTÉTELEK

1.
A GREP Zrt. nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem
anyagi természetű kárért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt a GREP Zrt. okozta
és a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában
előre látható volt. A GREP Zrt. felelőssége bármely igény érvényesítése esetén csak az általa vállalt
éves díj 15%-ának összegének erejéig áll fenn. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi
épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség a Ptk szerint alakul.
2.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Partner - erre irányuló szerződés-módosítás
esetén - a GREP Zrt.-vel szembeni követelését kizárólag oly módon engedményezheti, hogy annak
következtében a GREP Zrt. szerzett jogai ne sérüljenek, illetve az engedményezés a GREP Zrt.-nek
többletkötelezettséget nem eredményezhet, függetlenül az engedményezés tudomásulvételi
nyilatkozatának ettől esetlegesen eltérő szövegezésétől. Így különösen: a GREP Zrt. a beszámítás
kizárásának jogát mindenkor fenntartja. A Partner szerződésből eredő jogai és kötelezettségei
tekintetében a Ptk. 6:202.§-ában meghatározott jogátruházás, valamint az engedményezés kizárólag a
GREP Zrt. által jóváhagyott és aláírt, írásbeli szerződéssel lehetséges.
3.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az egymás címére minden jogügylettel
kapcsolatos tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a másik fél
részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy
arról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése
megkísérlésének napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második
megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés
másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítetlen küldeményt
a posta a feladónak visszaküldte. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a napi ügymenettel kapcsolatos
egymás közötti írásbeli kommunikáció alapvető - a jogszabályokban meghatározott eseteken felüli formájaként az e-mailen történő levelezést is elfogadják.
4.
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul,
ez a jelen Általános Szerződési Feltételek további részének érvényességét vagy végrehajthatóságát
nem befolyásolja.
5.
A Szerződés és a jelen ÁSZF rendelkezései a Szerződő Felek esetleges jogutódaira nézve is
kötelező érvényűek.

6.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy vitás ügyeiket egymás közt, egyeztetés útján intézik el.
Amennyiben ez nem lehetséges úgy Szerződő Felek értékhatártól függően a Székesfehérvári
Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét kötik ki
Kelt: 2017. december 28.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: ÜZEMELTETÉSI HATÁROK
Önálló kábeles közvilágítási elosztó hálózat és közvilágítási berendezés

A hálózat-, ill. közvilágítási berendezés elemei
1

KÖF/KIF tr állomás KZV elosztó berendezése
A Közvilágítási kapcsoló, ill. mérőszekrénybe
induló kábel tápoldali biztosítója

ÜZEMELTETŐ

KEZELŐ

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

Nem minden esetben van külön kapcsoló, ill.
mérőszekrény, sok esetben a tr állomás
elosztószekrényben egy panel. Ebben az esetben a
2-8pont szerinti elemek a tr állomás részei,
amelynek üzemeltetője és kezelője kizárólag az
Elosztói engedélyes)
2

KÖF/KIF tr állomás KZV elosztó berendezéséből
induló a közvilágítási kapcsoló, ill. mérő
szekrénybe érkező közvilágítási kábel
végelzárója (értelemszerűen, ha van külön
kapcsoló, ill. mérőszekrény)

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

3

KÖF/KIF tr állomás KZV elosztó berendezéséből
induló a közvilágítási kapcsoló, ill. mérő
szekrénybe érkező közvilágítási kábel

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

4

A közvilágítási kapcsoló, ill. mérő szekrénybe
érkező közvilágítási betápláló kábel végelzárója a
közvilágítási kapcsoló, ill. mérő szekrényben.

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

5

Közvilágítási kapcsoló, ill. mérőszekrény

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

Közvilágítási mérőberendezés

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

Közvilágítási berendezések üzemidőn kívüli
felkapcsolója a különálló zárt KZV
mérőszekrényben, ha az elszámolási méréssel
történik

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

Közvilágítási berendezések üzemidőn kívüli fel-és
lekapcsolója, ha az elszámolás NEM méréssel
történik

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

6

Közvilágítási kapcsoló ill. mérőszekrény betáp.
oldali főbiztosítói

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

7

Közvilágítási mérő ill. kapcsolószekrény elosztó
biztosítói

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

8

Közvilágítási elosztó hálózati kábelek végelzárója a
mérő ill. elosztószekrényben

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

9

Közvilágítási elosztó hálózati

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

10 Közvilágítási kandeláber (lámpaoszlop)

Üzemeltető

Üzemeltető, ha az eszköz
a közvilágításra
kötelezett a tulajdona

11 Kandeláberben elhelyezett szerelvénylap

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

12 Közvilágítási elosztó hálózati kábelfejek
csatlakozása szerelvénylaphoz (sorkapocs)

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

13 Szerelvénylapon elhelyezett biztosító

Üzemeltető

Üzemeltető

14 Felszálló vezeték

Üzemeltető

Üzemeltető

15 Lámpatest

Üzemeltető

Üzemeltető

Önálló vagy közös oszlopon lévő közvilágítási berendezés, illetve közvilágítási hálózat üzemeltetése

14
18
12

A hálózat- ill. közvilágítási berendezés elemei

ÜZEMELTETŐ

KEZELŐ

KÖF/KIF tr állomás KZV elosztó berendezése
A Közvilágítási kapcsoló ill. mérőszekrénybe induló
kábel tápoldali biztosítója

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

2

KÖF/KIF tr állomás KZV elosztó berendezéséből induló Elosztói
a közvilágítási kapcsoló ill. mérő szekrénybe engedélyes
érkező
közvilágítási
kábel
végelzárója
(értelemszerűen, ha van külön kapcsoló ill.
mérőszekrény)

Elosztói engedélyes

3

KÖF/KIF tr állomás KZV elosztó berendezéséből
induló a közvilágítási kapcsoló ill. mérő szekrénybe
érkező közvilágítási kábel

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

4

A közvilágítási kapcsoló ill. mérő szekrénybe érkező
közvilágítási betápláló kábel végelzárója a
közvilágítási kapcsoló ill. mérő szekrényben.

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

5

Közvilágítási kapcsoló, ill. mérőszekrény

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

1

Nem minden esetben van külön kapcsoló ill.
mérőszekrény, sok esetben a tr állomás
elosztószekrényben egy panel. Ebben az esetben a
2-8pont szerinti elemek a tr állomás részei,
amelynek üzemeltetője és kezelője kizárólag az
Elosztói engedélyes)

Közvilágítási mérőberendezés

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

Közvilágítási berendezések üzemidőn kívüli
felkapcsolója a különálló zárt KZV
mérőszekrényben, ha az elszámolási méréssel
történik

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

Közvilágítási berendezések üzemidőn kívüli fel-és
lekapcsolója, ha az elszámolás NEM méréssel
történik

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

6

Közvilágítási kapcsoló ill. mérőszekrény betáp oldali
főbiztosítói

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

7

Közvilágítási mérő ill. kapcsolószekrény elosztó
biztosítói

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

8

Közvilágítási elosztóhálózatra csatlakozó kábelek
végelzárója a mérő ill. elosztószekrényben

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

9

Szabadvezetéki közvilágítási elosztóhálózatra
csatlakozó közvilágítási kábel

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

10 Szabadvezetéki közvilágítási elosztóhálózatra
csatlakozó közvilágítási kábel végelzárója, és
csatlakozása a szabadvezeték hálózatra

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

11 Szabadvezetéki közvilágítási elosztóhálózat
közvilágítási kapcsolószála

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

12 Szabadvezetéki közvilágítási elosztóhálózat
tartószerkezete

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

13 Szabadvezetékes közös elosztóhálózat
fázisvezetékei

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

14 Közvilágítási lámpatest bekötő és érintésvédelmi
vezetékei és azokat a közvilágítási elosztóhálózat
fázis és nulla vezetékeihez csatlakoztató
kötőelemek

Üzemeltető

Üzemeltető

15 Közvilágítási lámpatest a szerelvénylappal és a
biztosítókkal együtt. Ha a szerelvénylap külön
dobozban került elhelyezésre, akkor azt is
beleértve

Üzemeltető

Üzemeltető

16 A lámpakar a felerősítő szerkezetekkel.

Elosztói
engedélyes

Elosztói engedélyes

