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VI. SZ. FÜGGELÉK 
 

Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés 
 

Szerződés száma: TEK - - S - 08 Kereskedő példánya 
 (Ezen adatokat az értékesítő tölti ki.) 
 
Értékesítő neve kódja 
 
1. Kereskedő és mérleg körfelelős adatai 
JMT Energy Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
• Székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt.. 
• Levelezési cím: 4025 Debrecen, Piac utca 1-3. III./28. 
• Cégjegyzékszáma: 01-09-915188 

• Adószáma: 14686694-2-41 
• Bankszámlaszáma: UniCredit Bank 00000000-00000000-00000000 
• Internetes honlap címe: www.jmtenergy.com 
2. Fogyasztó adatai (Kérjük, hogy nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! A fogyasztó tölti ki.) 

A társaság/vállalkozó neve: 
Székhelye: 
_________ir.szám ______________város/község* __________________út/utca/tér_______________* hsz. 
Értesítési/számlázási címe (ha székhelyétől eltér): 
_________ir.szám ______________város/község* __________________út/utca/tér_______________* hsz. 
Fogyasztási hely címe: 
_________ir.szám ______________város/község* __________________út/utca/tér_______________* hsz. 
Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma __________________Adószáma:____________________________ 
A társaság képviselőjének neve :____________________________________Meghatalmazottja van/nincs** 
Kapcsolattartó neve ____________telefonszáma _____________ e-mail címe________________________ 
3. Szerződéses feltételek 
Jelen Szerződés létrejött a Kereskedő és Mérlegkörfelelős másrészről a Fogyasztó között a Fogyasztási helyre vonatkozóan alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 
3.a Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Fogyasztó teljes villamosenergia-igényének ellátása a 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 
3.b Az igényelt tarifa: JMT Energy Standard 
3.c Az átadott villamos energiáért a választott tarifa mindenkor hatályos díjtételei fizetendők, amelyeket a Kereskedő a piaci mozgások függvényében – a 
honlapján történő előzetes közzététel után – egyoldalúan jogosult módosítani. Az aktuális díjakat jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. A díjak – a 
külön jogszabályban meghatározott – általános rendszerhasználati díjakat tartalmazzák. 
3.d A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlákat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes által megadott, illetve leolvasott adatok 
alapján, az Elosztói Engedélyes adatküldéséhez igazodó ütemezésben állítja ki. Profilos elszámolású fogyasztók esetében a Kereskedő rész- és elszámoló 
számlákat állít ki. A részszámlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás 12-ed részét számlázza ki. Az elszámoló számlán a Mért fogyasztás alapján a jelen 
Szerződés 3. sz. mellékletében rögzítettek szerint kiszámított éves díjak, és a részszámlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül kiszámlázásra. 
Idősoros elszámolású fogyasztó esetében a Kereskedő az Elosztói Engedélyes által közölt Ľ-ed órás terhelési adatok alapján minden hónapban elszámoló 
számlát állít ki. 
4. A fogyasztó kötelezettségvállalása 
4.a A Fogyasztó vállalja, hogy a Kereskedő által szállított villamos energiát átveszi. 
4.b A Fogyasztó kijelenti, hogy jelen Szerződés mellékleteit képező hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéseket, amelyeket az Elosztói 
Engedélyes fog számára megküldeni, aláírja, egyben tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele a hálózati szerződések aláírása, 
azzal, hogy a Szerződés csak és kizárólag adott naptári hónap első napjától lehet hatályos. 
4.c A Fogyasztó kijelenti, hogy a Fogyasztási helyen villamos energia díjtartozás miatt ellene behajtási eljárás nem folyik. 
4.d A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy Kereskedő ajánlataival, promóciós anyagokkal a továbbiakban megkeresse, és marketingkutatásaiban 
szerepeltesse: igen / nem. 
4.e Jelen Szerződés aláírásával a Fogyasztó meghatalmazza a Kereskedőt, hogy a Szerződés hatálya és érvényességi időtartama alatt a szerződéssel 
kapcsolatban felmerülő valamennyi, az Elosztói Engedélyes szolgáltatását érintő Fogyasztói igénybejelentés, panasz során a Fogyasztót képviselje, 
érdekében eljárjon. 
Ez a meghatalmazás nem terjed ki a hálózati hibabejelentésekre. 
A Fogyasztói kötelezettségvállalások bármelyikének megszegése Súlyos Szerződésszegésnek minősül. 
5. A szerződés létrejötte, időtartama 
Jelen Szerződés határozatlan időtartamú. A Szerződés akkor jön létre, amikor valamennyi 4. sz. melléklet 1. pontjában felsorolt feltétel megvalósult. 
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Kereskedő honlapján elérhető Üzletszabályzat, a Fogyasztó által megkötött hálózati csatlakozási 
szerződés (1. sz. melléklet), a hálózathasználati szerződés (2. sz. melléklet), a tarifák aktuális díjai (3. sz. melléklet), az Általános Szerződési Feltételek 
(4. sz. melléklet) és az Általános Mérlegkör Tagsági Szerződés (5. számú melléklet). A Kereskedő és Fogyasztó közötti szerződéses jogviszony jelen 
Szerződés mindkét fél által történő aláírásával, az 5. pontban megadott feltételek megvalósulása után jön létre. Jelen szerződés két példányban készül, 
amelyből a másodpéldányt a Fogyasztó tartja meg, míg az eredeti példány a Kereskedőé. 
* Húzza alá a megfelelő részt! 
**Meghatalmazott eljárása esetén megfelelő meghatalmazás mellékletként történő benyújtása szükséges a Kereskedő részére. 
Kelt____________________ , 20___év______________ hó _____nap 
 
___________________________         _______________________________________ 
A Fogyasztó képviseletében              JMT ENERGY Kft. képviseletében 
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Teljes ellátásról szóló villamos energia adásvételi szerződés 
Szerződés száma: JMT-EK - - S - 08 Fogyasztó példánya 
(Ezen adatokat az értékesítő tölti ki.) 
 
Értékesítő neve kódja 
 
1. Kereskedő és mérleg körfelelős adatai 
JMT Energy Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
• Székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. fszt.. 
• Levelezési cím: 4025 Debrecen, Piac utca 1-3. III./28. 

• Cégjegyzékszáma: 01-09-915188 

• Adószáma: 14686694-2-41 
• Bankszámlaszáma: UniCredit Bank 00000000-00000000-00000000 
• Internetes honlap címe: www.jmtenergy.com 
 
2. Fogyasztó adatai (Kérjük, hogy nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! A fogyasztó tölti ki.) 

A társaság/vállalkozó neve: 
Székhelye: 
_________ir.szám ______________város/község* __________________út/utca/tér_______________* hsz. 
Értesítési/számlázási címe (ha székhelyétől eltér): 
_________ir.szám ______________város/község* __________________út/utca/tér_______________* hsz. 
Fogyasztási hely címe: 
_________ir.szám ______________város/község* __________________út/utca/tér_______________* hsz. 
Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma __________________Adószáma:____________________________ 
A társaság képviselőjének neve :____________________________________Meghatalmazottja van/nincs** 
Kapcsolattartó neve ____________telefonszáma _____________ e-mail címe________________________ 
 
3. Szerződéses feltételek 
Jelen Szerződés létrejött a Kereskedő és Mérlegkörfelelős másrészről a Fogyasztó között a Fogyasztási helyre vonatkozóan alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 
3.a Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Fogyasztó teljes villamosenergia-igényének ellátása a 
Szerződésben meghatározott feltételek szerint. 
3.b Az igényelt tarifa: : JMT Energy Standard 
3.c Az átadott villamos energiáért a választott tarifa mindenkor hatályos díjtételei fizetendők, amelyeket a Kereskedő a piaci mozgások függvényében – a 
honlapján történő előzetes közzététel után – egyoldalúan jogosult módosítani. Az aktuális díjakat jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.  
A díjak – a külön jogszabályban meghatározott – általános rendszerhasználati díjakat tartalmazzák. 
3.d A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlákat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes által megadott, illetve leolvasott adatok 
alapján, az Elosztói Engedélyes adatküldéséhez igazodó ütemezésben állítja ki. Profilos elszámolású fogyasztók esetében a Kereskedő rész- és elszámoló 
számlákat állít ki. A részszámlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás 12-ed részét számlázza ki. Az elszámoló számlán a Mért fogyasztás alapján a jelen 
Szerződés 3. sz. mellékletében rögzítettek szerint kiszámított éves díjak, és a részszámlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül kiszámlázásra. 
Idősoros elszámolású fogyasztó esetében a Kereskedő az Elosztói Engedélyes által közölt ¼-ed órás terhelési adatok alapján minden hónapban elszámoló 
számlát állít ki. 
 
4. A fogyasztó kötelezettségvállalása 
4.a A Fogyasztó vállalja, hogy a Kereskedő által szállított villamos energiát átveszi. 
4.b A Fogyasztó kijelenti, hogy jelen Szerződés mellékleteit képező hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződéseket, amelyeket az Elosztói 
Engedélyes fog számára megküldeni, aláírja, egyben tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele a hálózati szerződések aláírása, 
azzal, hogy a Szerződés csak és kizárólag adott naptári hónap első napjától lehet hatályos. 
4.c A Fogyasztó kijelenti, hogy a Fogyasztási helyen villamos energia díjtartozás miatt ellene behajtási eljárás nem folyik. 
4.d A Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy Kereskedő ajánlataival, promóciós anyagokkal a továbbiakban megkeresse, és marketingkutatásaiban 
szerepeltesse: igen/nem. 
4.e Jelen Szerződés aláírásával a Fogyasztó meghatalmazza a Kereskedőt, hogy a Szerződés hatálya és érvényességi időtartama alatt a szerződéssel 
kapcsolatban felmerülő valamennyi, az Elosztói Engedélyes szolgáltatását érintő Fogyasztói igénybejelentés, panasz során a Fogyasztót képviselje, 
érdekében eljárjon. 
Ez a meghatalmazás nem terjed ki a hálózati hibabejelentésekre. 
A Fogyasztói kötelezettségvállalások bármelyikének megszegése Súlyos Szerződésszegésnek minősül. 
 
5. A szerződés létrejötte, időtartama 
Jelen Szerződés határozatlan időtartamú. A Szerződés akkor jön létre, amikor valamennyi 4. sz. melléklet 1. pontjában felsorolt feltétel megvalósult. 
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Kereskedő honlapján elérhető Üzletszabályzat, a Fogyasztó által megkötött hálózati csatlakozási 
szerződés (1. sz. melléklet), a hálózathasználati szerződés (2. sz. melléklet), a tarifák aktuális díjai (3. sz. melléklet), az Általános Szerződési Feltételek (4. 
sz. melléklet) és az Általános Mérlegkör Tagsági Szerződés (5. számú melléklet). A Kereskedő és Fogyasztó közötti szerződéses jogviszony jelen Szerződés 
mindkét fél által történő aláírásával, az 5. pontban megadott feltételek megvalósulása után jön létre. Jelen szerződés két példányban készül, amelyből a 
másodpéldányt a Fogyasztó tartja meg, míg az eredeti példány a Kereskedőé. 
* Húzza alá a megfelelő részt! 
**Meghatalmazott eljárása esetén megfelelő meghatalmazás mellékletként történő benyújtása szükséges a Kereskedő részére. 
Kelt____________________ , 20___év______________ hó _____nap 
_____________________________         _______________________________________ 
A Fogyasztó képviseletében              JMT ENERGY Kft. képviseletében 



JMT ENERGY Kft.                           Kereskedelmi Üzletszabályzat  
Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

VI. számú. függelék 

3 

Tájékoztató az adásvételi szerződéshez* 
 
Az adásvételi szerződésben használt néhány fogalom jelentése az alábbi: 
 
Elosztói Engedélyes 
A jelenleg érvényben lévő jogi szabályozás értelmében a Fogyasztó a versenypiaci villamosenergia-ellátásra két társasággal kell 
szerződést kössön: a Kereskedővel és a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel. (Jelen pillanatban az Elosztói Engedélyesek 
megegyeznek a közüzemi szolgáltató társaságokkal.) A Fogyasztó a villamos energiát a Kereskedőtől szerzi be, a Kereskedő az 
Elosztói Engedélyes hálózatán szállítja azt a fogyasztás helyére. 
 
Hálózati csatlakozási szerződés és hálózathasználati szerződés 
A Fogyasztónak az Elosztói Engedélyessel két szerződést kell kötnie: hálózat csatlakozási szerződést és hálózathasználati 
szerződést. Olyan fogyasztók esetében, akik közüzemi szerződéssel rendelkeznek, a hálózati szerződések megkötése formalitás, 
az Elosztói Engedélyesek minden esetben megkötik azokat. 
 
Rendszerhasználati díjak 
A rendszerhasználati díjak a közüzemi villamosenergia-árakhoz hasonlóan hatósági árak, amelyeket a rendszerhasználóknak azért 
kell megfizetniük, hogy az Elosztói Engedélyes a villamos energiát számukra leszállítsa. Jelen Szerződés szerint a 
rendszerhasználati díjakat a Kereskedő fizeti meg, a tarifális árak ezeket a díjakat tartalmazzák. 
 
Idősoros fogyasztók 
Versenypiacon az elfogyasztott energiamennyiséget alapesetben negyedóránként kell elszámolni, ehhez erre alkalmas 
mérőberendezés szükséges. Az ilyen mérőberendezéssel ellátott fogyasztókat nevezzük idősoros fogyasztóknak. 
 
Profilos elszámolású fogyasztók 
A kisfogyasztók esetében elsősorban költséghatékonyság miatt nem szerelnek fel negyedórás mérésre alkalmas berendezéseket, 
hanem törvényben meghatározott módon ún. profilcsoportokba sorolják őket. Jelenleg minden kisfeszültségen vételező fogyasztó, 
akinek a névleges csatlakozási teljesítménye 240 amper vagy annál kevesebb, profilos elszámolású. 
 
Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 
A profil-elszámolású Fogyasztó esetén az elszámolási időszak kezdetén megállapításra kerül egy éves villamosenergia-mennyiség 
(MÉF), amely alapján meghatározzák a havi (rész)számlákon szereplő energiamennyiséget. A MÉF-et az Elosztói Engedélyes 
állapítja meg a Fogyasztó megelőző évi fogyasztásának figyelembevételével. Az adott időszaki fogyasztás elszámolása 
leolvasáskor, a mért fogyasztás alapján történik. A profilos fogyasztókat az Elosztói Engedélyesek évente egyszer olvassák le. 
 
Általános Mérlegkör Tagsági Szerződés 
A jelenlegi jogi szabályozások szerint a Kereskedőnek mérlegkört kell alapítania a versenypiaci Fogyasztók ellátásához, amelyhez 
a Kereskedővel villamosenergia-ellátási szerződést aláíró Fogyasztóknak csatlakozniuk kell. Ennek szabályait tartalmazza az 
Általános Mérlegkör Tagsági Szerződés. Ebben a Kereskedő mint mérlegkör-felelős kötelezettséget vállal a Fogyasztó 
képviseletére az ún. Rendszerirányító (amely felügyeli és biztosítja a villamosenergia-rendszer működését) felé. A Mérlegkör 
Tagsági Szerződés az adásvételi szerződés melléklete. 
 
Vezérelt fogyasztás 
Csak meghatározott időszakban (éjszakai időszakban), szakaszosan üzemeltetett berendezések (bojler, hőtárolós kályha) 
működésekor felmerülő villamosenergia-fogyasztás. 
 
Mindennapszaki fogyasztás 
A nap bármely szakaszában üzemeltetett berendezések működésekor felmerülő villamosenergia-fogyasztás. 
 
Mindennapszaki amperérték 
A mindennapszaki méréshez felszerelt kismegszakítók vagy késes olvadóbiztosító betétek névleges áramának összege. (pl: 3 x 16 
amper.) 
 
Meddő energia 
A meddő energia a váltakozó áramú rendszerekben jelen lévő hasznos munkát nem végző energia. 
 
* A fenti meghatározások tájékoztató jellegűek. 

 
 


