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VII. SZ. FÜGGELÉK 

 

Általános mérlegkör tagsági szerződés 
 
Készült: 2009. április 01. 
Jelen Általános Mérlegkör Tagsági Szerződés a Fogyasztó Teljes Ellátásra Vonatkozó Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi a JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Mérlegkörfelelős) a Kereskedő Magyar 
Energiahivatallal (MEH) elfogadott Üzletszabályzattal együtt. 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. A Fogyasztó a jelen Szerződés alapján csatlakozik a Mérlegkörfelelős mérlegköréhez. 
1.2. A Fogyasztó vállalja, hogy tervezett villamosenergia-fogyasztásáról adatokat ad a Mérlegkörfelelős számára a Teljes 
Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés 4. számú melléklete szerint. 
1.3. A Mérlegkörfelelős vállalja, hogy a Fogyasztó által szolgáltatott vagy elfogadott tervadatoktól eltérő vételezései esetén a 
kiegyenlítő energiát a Rendszerirányítóval elszámolja, és ezzel kapcsolatosan vele szemben pénzügyileg helytáll. 
1.4. A Fogyasztó a jelen Szerződés alapján a menetrendtől történő eltérő vételezése miatt díjfizetésre nem kötelezett. 
 
2. MÉRLEGKÖRTAGSÁG DÍJAI 
2.1. Belépési Díj. A Mérlegkör Belépési Díja egyszeri 0 Ft. 
2.2. Rendszeres Díjak. A Mérlegkör Tagság rendszeres havi díja 0 Ft. 
 
3. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
3.1. A Szerződés időtartama. A Felek elfogadják, hogy jelen Mérlegkör Tagsági Szerződés időtartama változtatások nélkül 
megegyezik a Teljes Ellátásra Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés időtartamával. 
 
4. A MÉRLEGKÖR MŰKÖDÉSÉRE IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
4.1. A JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által alakított mérlegkör olyan, a Kereskedelmi Szabályzatnak 
megfelelően működtetett elszámolási egység, amelyet a JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint 
Mérlegkörfelelős és a vele mérlegkör-tagsági szerződést aláíró mérlegkör-tagok alkotnak. 
4.2. A mérlegkört a Rendszerirányítóval szemben a Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott körben a Mérlegkörfelelős 
köteles képviselni. Ezért a jelen Szerződés aláírásával a Fogyasztó hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a JMT ENERGY Energia 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a Rendszerirányítóval szemben őt, mint mérlegkör-tagot a Szerződés hatálya alatt, annak 
rendelkezései szerint képviselje. 
4.3. A Mérlegkörfelelős feladata mérlegköre tagjainak tervezett fogyasztását összesítve, a mérlegkör teljes tervezett 
villamosenergia-igényét lefedő menetrendet készíteni, ezt a Rendszerirányítónak bejelenteni, majd az ettől való pozitív vagy 
negatív eltérések esetén a kiegyenlítő energia ellenértékét a Rendszerirányítóval elszámolni. 
4.4. A Mérlegkörfelelős egyúttal átvállalja a mérlegkör-tagoktól a Rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív 
feladatait is. Amennyiben a Mérlegkörfelelős nem felel meg a mérlegkör működtetésével kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek, ezért kizárólag ő vállalja a felelősséget, a Fogyasztót emiatt kár nem érheti. 
4.5. A Fogyasztó a Mérlegkör Tagsági Szerződésben vállalja, hogy tervezett villamosenergia-fogyasztásáról adatokat szolgáltat a 
Mérlegkör-felelősnek. 
Amennyiben a Fogyasztó nem adja meg határidőre a 4. számú Melléklet szerinti adatokat, a Mérlegkörfelelős a Fogyasztó korábbi 
fogyasztási adatai alapján állítja össze a hiányzó menetrendet. Ebben az esetben a Fogyasztó nem jogosult vitatni a 
Menetrendfelelős által elkészített menetrend megfelelőségét. Ha a Fogyasztó adatszolgáltatási kötelezettségének a 
Mérlegkörfelelős írásbeli felszólítása ellenére 2 egymást követő alkalommal nem tesz eleget, úgy ez az 5. pont szerint súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 
4.6. Az irányadó jogszabályok és szabályzati rendelkezések alapján a Fogyasztási Hely egyszerre csak egy mérlegkörhöz 
tartozhat, amelyet a Fogyasztó tudomásul vesz. Így a Fogyasztó a jelen Szerződéssel lefedett Fogyasztási Helyre vonatkozóan 
nem köthet a jelen Szerződés hatálya alatt másik mérlegkör-tagsági vagy mérlegkör-szerződést. A jelen Szerződés felmondása a 
Felek közötti villamos energia adásvételi szerződés megszűnését is jelentheti az ott leírtak alapján. 
4.7. A Fogyasztó által vételezett villamos energia mérése a vonatkozó szabványoknak, biztonsági és mérésügyi előírásoknak 
megfelelő, hatóságilag hitelesített fogyasztásmérő berendezéssel történik, amely az Elosztói Engedélyes tulajdonában van. 
Minden mérést, leolvasást és ellenőrzést az Elosztói Engedélyes végez el, és az adatokat az Üzemi Szabályzatban definiált Körzeti 
Mérési Központ továbbítja a Kereskedő számára. Az elszámolás ezen adatokon alapul. A villamosenergia-fogyasztás mérésére, 
leolvasására egyebekben a Felek közötti villamos energia adásvételi szerződés rendelkezései vonatkoznak. 
4.8. Együttműködés a mérlegkör tagjai között kártérítési ügyekben 
A Mérlegkörfelelős vállalja, hogy amennyiben a Rendszerirányító jogellenesen a mérlegkör tagjainak, s egyúttal a Fogyasztónak 
kárt okozott, a mérlegkör-tagok képviseletében is eljár a Rendszerirányítóval szemben. Amennyiben a Mérlegkörfelelős a 
Fogyasztóval szemben azért nem tud teljesíteni, mert a Rendszerirányító jogellenesen, illetve szerződésszegően járt el, ez a 
Mérlegkörfelelős részéről nem minősül szerződésszegésnek. Amennyiben a Fogyasztót ilyen ok miatt kár éri, a Mérlegkörfelelős 
mindent megtesz azért, hogy a közte és a Rendszerirányító közötti mérlegkör-szerződés alapján vagy a Kereskedelmi Szabályzat, 
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illetve a jogszabályok szerint a Rendszerirányítótól a mérlegkör valamennyi érintett tagja kártérítést kapjon. Ebben a Fogyasztó a 
nála esetlegesen keletkezett kár megfelelő igazolásával segíti a Mérlegkör-felelőst. A Rendszerirányítóval szembeni eljárás 
időtartama alatt a Mérlegkörfelelős a Fogyasztót az őt érintő eseményekről folyamatosan tájékoztatja. A Fogyasztó azonban 
jogosult maga is eljárni a Rendszerirányítóval szemben. Ilyen eljárás esetén a Mérlegkörfelelős együttműködik a Fogyasztóval. 

 
Amennyiben a Rendszerirányító a Mérlegkör-felelőst és a mérlegkörének tagjait ért károk teljes összegét megtéríti, a 
Mérlegkörfelelős köteles a Fogyasztónak haladéktalanul továbbítani a neki járó kártérítési összeget. Amennyiben a 
Rendszerirányító a mérlegkörtagokat illetően csak részleges kártérítést fizet, a Mérlegkörfelelős kár-értékarányosan megosztja a 
károsult mérlegkörtagok között a kapott kártérítés összegét. 
 
5. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
5.1. A Mérlegkör Tagsági Szerződés megszűnik: 
(I.) a Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés megszűnésével; 
(II.) a Felek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott időpontban; 
(III.) valamely Fél által a másik, súlyos szerződésszegést elkövető Félhez intézett szerződésszerű felmondás esetén, a 
felmondásban megjelölt időpontban. 
5.2. A Mérlegkörfelelős súlyos szerződésszegése 
A Felek szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegése, így különösen a teljesítés elmulasztása vagy késedelme kötbér– és 
kártérítés-fizetési kötelezettséget keletkeztet, illetve a Szerződés másik Fél által történő rendkívüli felmondását alapozza meg. 
A Mérlegkörfelelős tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az, ha a mérlegkör-felelősi 
tevékenységét szünetelteti. 
5.3. A Fogyasztó súlyos szerződésszegése 
A Fogyasztó tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az, ha  
(I.) a Mérlegkörfelelősnek járó díj, illetve a kötbér jelen Szerződés szerinti kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét harminc (30) 
napot meghaladóan ajánlott levélben elküldött felszólítás ellenére sem teljesíti; 
(II.) a villamosenergia-vételezést neki felróható okból tizenöt (15) napot meghaladóan megszakítja; 
(III.) a Szerződés időtartama alatt jelen Szerződés által érintett Fogyasztási Helyre vonatkozóan más mérlegkörtagsági vagy 
mérlegkörszerződést köt; 
(IV.) a Teljes Ellátásról Szóló Szerződés 4. számú Mellékletében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeit 2 egymást követő 
alkalommal, felszólítás ellenére nem teljesíti. 
5.4. A Szerződés megszűnése az érvényességi és hatályossági előfeltételek hiánya miatt 
A Mérlegkörfelelős köteles továbbá mindent elkövetni annak érdekében, hogy működési engedélyének vagy 
mérlegkörszerződésének megszűnése miatt a Fogyasztót kár ne érhesse. A Mérlegkörfelelős a polgári jog szabályai szerint köteles 
megtéríteni a Fogyasztót ért károkat, amelyek a Szerződés ezen pont szerinti megszűnése miatt keletkeztek. 
5.5. Szükségellátás 
Amennyiben a Felek közötti villamos energia adásvételi szerződés megszűnik, a Mérlegkörfelelős a jelen Szerződés alapján 
szükségellátást biztosít a Fogyasztónak legalább 15 napig, de legfeljebb a következő hónap végéig. 
A szükségellátás időtartamáról a Felek megállapodása hiányában a Mérlegkörfelelős értesíti a Fogyasztót. 
A szükségellátás ideje alatt a Mérlegkörfelelős a Fogyasztó teljes ellátását biztosítja a Rendszerirányító Kereskedelmi 
Szabályzatában szereplő felszabályozási díj ellenében. 
A szükségellátást a Fogyasztó bármikor írásban felmondhatja három (3) napos felmondási idővel, s ezzel a Felek között a 
Mérlegkör Tagsági Szerződés is megszűnik. 
 
6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
6.1. Meghatározások 
Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen Szerződésben használt fogalmak a vonatkozó 
jogszabályokban, illetve a JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Üzletszabályzatában vagy a Felek közötti 
villamos energia adásvételi szerződésben rögzített jelentéssel bírnak. 
6.2. A jelen Szerződés a Fogyasztó és a Mérlegkörfelelős közötti villamos energia adásvételi szerződés melléklete, annak 
elválaszthatatlan része. 
Egyéb kérdésekben az Adásvételi Szerződés Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó 4. számú Melléklete az irányadó. 
A Szerződésben (beleértve a mellékletét képező Általános Szerződési Feltételeket is) nem szabályozott kérdésekre elsősorban a 
Mérlegkörfelelős Üzletszabályzata, azt követően a Ptk. az irányadó. 
 
 
 
Budapest, 2009. április 15. 
 
 


