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Preambulum: 
 

2030-ra a korábban előirányzott (COM/2020/562 final EUR-Lex - 
52020DC0562 - EN - EUR-Lex (europa.eu)   55%-os nemzetközi kibocsátás 
csökkentési célok helyett 2020.október 8-án az Európai Bizottság 60%-os 
csökkentéses módosítás mellett döntött (parlament.hu ENERGIAHATÉKONYSÁG2) 
a Módosítás 82 Rendeletre irányuló javaslat 7-es cikk-ét  is beleértve Elfogadott 
szövegek - Európai Klímarendelet ***I - 2020. október 8., Csütörtök (europa.eu) „AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/2002 IRÁNYELVE (2018. 
december 11.) az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról 
és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek irányelvei alapján kötelező 
tanúsított energia megtakarítást kell elérni. ’”1) Az energiaszükséglet csökkentése 
egyike „A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat- 
politika keretstratégiája” című, 2015. február 25-i bizottsági közleménnyel létrehozott, 
az energiaunióra vonatkozó stratégia öt dimenziójának. Az energiahatékonyságnak a 
teljes energiaellátási láncban – beleértve az energiatermelést, -szállítást, -elosztást 
és -végfelhasználást – történő javítása kedvező hatást fog gyakorolni a környezetre, 
javítani fogja a levegőminőséget és a közegészséget, csökkenteni fogja az 
üvegházhatásúgáz- kibocsátást, az Unión kívülről származó energiaimporttól való 
függőség csökkentése révén javítani fogja az energiabiztonságot, csökkenteni fogja 
a háztartások és a vállalkozások energiaköltségeit, hozzá fog járulni az 
energiaszegénység enyhítéséhez, valamint nagyobb versenyképességet, több 
munkahelyet és az egész gazdaságra kiterjedő megnövekedett gazdasági 
tevékenységet fog eredményezni, ezáltal javítva a polgárok életminőségét. Ez 
összhangban van az energiaunió keretében tett uniós kötelezettségvállalásokkal és 
az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciáját követő, az éghajlatváltozásról szóló 2015. évi Párizsi Megállapodással 
(4) (a továbbiakban: a Párizsi Megállapodás) létrehozott globális éghajlatvédelmi 
menetrenddel, amely arra irányuló kötelezettségvállalást tartalmaz, hogy az 
iparosodás előtti szinthez képest a globális átlaghőmérséklet növekedését jóval 2 °C 
alatt kell tartani, és törekedni kell a hőmérséklet-növekedésnek az iparosodás előtti 
szinthez képest 1,5 °C-ra való korlátozására.” Az irányelv 7) cikkre vonatkozó 
kötelező energiahatékonysági rendszerek alkalmazásához d) a rendelkezésre álló 
legjobb és naprakész tudományos bizonyítékok, beleértve az IPCC, az UNEP az 
IPBES, az ECCC és lehetőség szerint a tagállamok független nemzeti éghajlat-
politikai tanácsadó szerveinek legfrissebb jelentéseit;  
 
Felek a végfelhasználónál kimutatható energia megtakarítási kötelezettség betartását 
segítik elő az Egyesült Nemzetek Szervezete Kormányokat, Kormányzati Vezetőket, 
Nemzetközi Hatóságokat és Nemzetközi Hatóságok Vezetőit Képző és Kutató 
Intézetei által erre tanúsított Energia Átmeneti Üzemanyag, szabvány szerint előírt 
használatának ellenőrzésével és az irányelv szerinti nyomonkövethetőség 
biztosításával, a saját felhasználású fosszilis és bio tüzelőanyag eddigi adatainak 
összegyűjtésével, tárolásával és az energiahatékonysági célok teljesülésének 
érdekében energiafogyasztás javulás kimutatásával, széndioxid kibocsátás 
csökkentés, energia fogyasztás csökkentés és költség csökkentés ösztönző, CO2 
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kibocsátás csökkentés arányos díjazásával az alábbi Megbízási szerződés 
teljesítésével, 
 
Amely létrejött  
 
egyrészről Bíró Péter E.V.  / Green Plus Csoport - ENSZ Energia Átmeneti 
Üzemanyag Világprogram projekt menedzser / adószám: 6133525-2-37, cím: 7100 
Szekszárd, Rákóczi F. u. 84., telefon: +36 30 33 22 666, e-mail: 
peter@greenplusfuel.com 
Képviseli: Bíró Péter megbízó (továbbiakban Megbízó,  
 
másrészről pedig ………………………………………………   (név) 
……………………………………………………………………   (születési név, ha eltérő) 
…………………………………………………..………………..   (lakcím/székhely) 
…………………………………………………………………….  (e-mail cím) 
…………………………………………………………………….  (telefonszám) 
………………………………………………………………..…..   (képviselő neve, ha gt.) 
…………………………………………………….,…………..…   (adószám)  
………………………………………………………………….....  (TAJ szám), 
…………………………………………………………………....   (Bankszámlaszám) 
…………………………………………………………………….   (Bank neve) 
 
mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, a GDPR szabályai szerinti 
adatkezelési előírások figyelembevétele és betartása mellett, alul írt napon és 
helyen, az alábbiak szerint. 
 

1. Ptk 6:272. § Megbízási szerződés alapján a Megbízott a Megbízó által rábízott 
feladat ellátására, a Megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles. 
  

2. A megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell 
teljesíteni. 

 
3. A Megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez 

Megbízó hozzájárulása szükséges. Az igénybevett személyért Megbízott úgy 
felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. 

 
4. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról 

tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások 
módosítását teszik indokolttá. 

 
5. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó 

érdeke feltétlenül megköveteli és a Megbízó előzetes értesítésére már nincsen 
lehetőség. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell. 

 
6. A Megbízó köteles ENSZ ECO címke tanúsítványos Energia Átmeneti 

Üzemanyag CO2 csökkentési ellenőrzési díjat (1 liter gázolaj = 2,64 kg CO2 és 
1 liter benzin = 2,392 kg CO2 példa kibocsátási érték szerint) CO2 kibocsátás 
csökkentés teljesítményarányosan Megbízott részére kifizetni az alábbi 
metódus alapján:  
 



Megbízott összegyűjti vállalata, vállalkozása által felhasznált az Energia 
Átmeneti Üzemanyag felhasználási idő előtti és az Energia Átmeneti 
Üzemanyag idején felhasznált azon üzemanyag és üzemanyag típus 
felhasználási adatokat, (elsősorban benzin, gázolaj, fűtőolaj, kerozin, szén, 
illetve ezekbe kevert bio tartalom, gáz részarányát, fajtáját, különbözeti 
értékét), melyet hivatalosan és hitelesen a megbízás ideje alatt az Energia 
Átmeneti Üzemanyagként alkalmaz legalább 2 példányban tanúsítva megőriz, 
másik példányát átadja Megbízó részére.  
 
Több fajta tüzelőanyag energiaforrásként való egyidejű használata esetén, 
amennyiben hivatalosan és hitelesen értékelhető egy összehasonlításban, az 
Energia Átmeneti Üzemanyag, egy másik nem Energia Átmeneti Üzemanyag 
energiahatékonyságával és CO2 kibocsátásával, Megbízott az adatokat 
felhasználhatja az összehasonlításra, de a nem Energia Átmeneti 
Üzemanyagra történő kibocsátás változást Megbízott a nem Energia Átmeneti 
Üzemanyag tekintetében, arra vonatkozólag megbízási díj követelése nélkül 
teszi. Megbízó csak arra a tüzelőanyag fajta energiahatékonyság javulásra, 
CO2 csökkentésre fizet díjat, amelyiket Megbízott az ECO címke 
tanúsítványos Energia Átmeneti Üzemanyag előírása szerint alkalmaz, 
felhasználását ellenőrzi és arról kimutatást végez. 
 
Megbízó az alábbi formában díjazza Megbízottat Megbízott által kiállított 
számla alapján vagy kötelező bérszámfejtési járulékokkal csökkentve 
üzemanyag literenként 1 Ft- tól 8 Ft -ig: 
 
A megbízási díj a globálisan szabályozott, átlagosan legalább 7%-os 
energiahatékonyság javulás teljesítést tekinti az egyik alapértéknek az Energia 
Átmeneti Üzemanyag használatakor, ezért ahány liter tüzelőanyagot / 
hajtóanyagot / üzemanyagot használ, ellenőriz, kimutat minősített és 
igazolható Energia Átmeneti Üzemanyagként a Megbízott, ennek a liter 
számnak megfelelő és azonos Green Plus ECO címke tanúsítvány szerinti 
7%-os CO2 csökkentési és energiahatékonyság javulási mutatóval számolva 
kapja az ellenőrzési díjat, a korábbi hagyományos üzemanyag 
felhasználáshoz képest javult  energiahatékonysági és CO2 kibocsátási mutató 
7% feletti részében pedig további díjat CO2 kibocsátás csökkentés 
értékarányosan. Amennyiben a korábbi energiafogyasztáshoz képest a 
szerződésben foglaltak alapján az energiamegtakarítás nagyobb az Energia 
Átmeneti Üzemanyag használatakor, mint a globálisan meghatározott átlagos 
legalább 7%, úgy a következő képlet szerint köteles Megbízó kifizetni 
Megbízottat: 
 
CF = ETF liter x CO2 kg x (RQF% / 10) 
 
CF (megbízási díj) = ETF liter (üzemanyag liter Energia Átmenti Üzemanyag 
minősítéssel) x CO2 kg (üzemanyag fajta literenként szerinti CO2 kibocsátás 
kilogrammban) x RQF% / 10 (liter üzemanyag fogyasztás csökkenési %-ban, 
7% esetén a szorzószám 7 osztva 10-zel, tehát 0,7),  
 
Példázva 100 000 liter üzemanyag felminősítése esetén ENSZ ECO címkés 
Energia Átmeneti Üzemanyagra gázolaj tekintetében 10%-os CO2 csökkenés, 



tehát üzemanyag fogyasztás csökkenés kimutatása esetén.100 000 x 2,64 x 
10 /10 = 264 000 Ft ellenőri díj illeti meg Megbízottat. 

 
7. Globálisan tanúsított 7% energia hatékonyság és CO2 kibocsátás javulás 

alapján a fent megjelölt 1,848 kg gázolaj és 1,7644 kg benzin CO2 
egyenértéken az ellenőrzött ………………………. liter, azaz 
………………………………………….. liter üzemanyag felminősítésére 
…………………………………. Ft, azaz 
……………………………………………………………………..……. forint (nettó 
+ ÁFA – amennyiben számlás, járulékkal csökkentett amennyiben nem 
számlás) megbízási díjat a megbízás teljesítését követően - és annak 
igazolása alapján - a Megbízási Szerződés megszűnése után, megbízott 
részére megfizetni / a. számla alapján ……………   napon belül, b. 
készpénzben, bizonylaton /banki átutalással (megfelelő rész aláhúzandó) a 
szerződésben meghatározott további teljesítmény arányos a megbízási díjak 
kiegészítésével. 
 

8. Az ügy ellátásával felmerült járulékok a megbízót terhelik. 
 
9. A megbízás megszűnésekor Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében 

a megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy 
eljárása eredményeképpen jutott-kivéve, amit a megbízás folytán jogosan 
felhasznált. 

 
10. A megbízási szerződést megbízó bármikor felmondhatja, de köteles a 

megbízottnak az addig végzett tevékenység ellenértékét, az alapértékként 
globálisan meghatározott Energia Átmeneti Üzemanyag alkalmazásához és 
ellenőrzéséhez tartozó 7%-os energiahatékonyság javulási díjat megfizetni. 

 
11. A szerződést megbízott is felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek 

kell lennie ahhoz, hogy megbízó az ügy intézéséről gondoskodhasson. 
 

12. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 
 

13. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Szekszárdi Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 

 
 
A fenti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtuk alá. 
 
 
 
Kelt.: ................................................................. 
 
 

…………………………….    ………………………………. 
Bíró Péter 
Megbízó      Megbízott 


