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II. SZ. FÜGGELÉK 
 

BIZOMÁNYOSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Név/Cégnév: ……………………………………………………………………. 
Szigsz./Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………. 
Lakcím/Székhely: ……………………………………………………………………. 
Anyja neve (természetes személy esetén): ………………………………………………………………. 
Mint felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó 
Másrészről pedig a 
 
Név: JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-915188 
Mint bizományos, a továbbiakban: Bizományos 
 
között, az alábbiak szerint. 
 
1. A felhasználó – figyelemmel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 90. §-ában foglaltakra megbízza a 
Bizományost, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg létrejött villamos energia kereskedelmi szerződéshez kapcsolódóan,  
saját nevében – a Felhasználó javára – a _________________________________ fogyasztási hely tekintetében területileg 
illetékes Elosztói Engedélyessel hálózathasználati és hálózati csatlakozási szerződést a kössön, valamint a Felhasználó erre 
irányuló írásbeli külön kérelme esetén azt módosítsa vagy felmondja. 
2. A Felhasználó jogosult arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Bizományostól bármikor információt, 
tájékoztatást kérjen, továbbá jogosult a Bizományos által megkötendő szerződések előtt a jelen szerződést azonnali hatállyal 
indokolás nélkül írásban felmondani. 
3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Bizományos részére a fenti szerződések megkötése érdekében átadott adatok a válóságnak 
megfelelnek. 
4. A Bizományos részére átadott adatok pontatlanságának vagy valótlanságnak jogkövetkezményei kizárólag a Felhasználót 
terhelik. 
5. A Felhasználó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Bizományos által a 
Felhasználó javára megkötött szerződés rendelkezéseit megszegi, úgy viseli ennek jogkövetkezményeit, ideértve a 
szerződésszegéssel okozott kár megtérítését is. 
6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Bizományos által az Elosztói engedélyessel megkötött hálózathasználati 
vagy hálózati csatlakozási szerződés megszűnik, úgy a szerződésből fakadó jogokat a Felhasználó a továbbiakban nem jogosult 
gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére a szerződés szerinti jogokat a továbbiakban is gyakorolja úgy köteles 
ennek jogkövetkezményeiért helytállni. 
7. A Bizományost a hálózathasználati szerződés és a hálózati csatlakozási szerződés megkötésével, módosításával, vagy 
felmondásával kapcsolatos tevékenységéért bizományosi díj illeti meg, amelynek mértékét a Szolgáltató Üzletszabályzata 
tartalmazza. 
8. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. A jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 
9. A jelen szerződés a Felhasználó és a Bizományos között fennálló jogviszony – bármely okból történő – megszűnésével 
egyidejűleg, a felek külön intézkedés vagy nyilatkozata nélkül megszűnik.  
10. A jelen szerződést a Felhasználó erre irányuló írásbeli nyilatkozattal bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja. 
11. A Bizományos jelen szerződést a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatályú, rendkívüli felmondással 
mondhatja fel. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan ha a Felhasználó a bizományosi díj 
fizetésével ismételten késedelembe esik, vagy a bizományosi díjat a késedelmet követő felszólítás ellenére sem fizeti meg a 
felszólításban megjelölt határidőig. 
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. és a Villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. és annak végrehajtásáról szóló 273/2007 (X.19.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadóak. 
13. A felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
Kelt: __________, 20__, _________ hó _____ napján. 
_____________________________           _____________________________ 
Szolgáltató                 Felhasználó 
JMT ENERGY Kft.              (Természetes személy Felhasználó esetén) 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
1./ Név:___________________________         2./ Név:___________________________ 
 
Lakcím:________________________           Lakcím:_______________________ 


