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A jelen Szerződés létrejött 
egyrészről a TINMAR Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint energiakereskedő 
(továbbiakban, mint „Kereskedő”) 
 
Név:      JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely:     1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. 
Cégjegyzékszám:   01-09-915188 
Adószáma:    14686694-2-41 
Bankszámla száma: (HUF) 

(EUR) 
Képviselője:    «kereskedő_részéről_ügyvezető_neve»ügyvezető 
Kapcsolattartója:   «kereskedő_részéről_ügyfélmenedzser_neve» értékesítési menedzser 
 
másrészről a(z)   «Szerződő_fél_neve_és_rövid_cégformája» mint Felhasználó (továbbiakban, mint „Felhasználó”) 
Székhelye:    «Szerződő_fél_címe» 
Cégjegyzékszáma: «szerződő_fél_cégjegyzékszáma» 
Adószám:     «szerződő_fél_adószáma» 
Bankszámla száma:  «szerződő_fél_számlavezető_bankjának_neve» 

«szerződő_fél_bankszámlaszáma» 
Képviselője:    «szerződő_fél_képviselője» 

«szerződő_fél_képviselőjének_beosztása» 
Kapcsolattartója:   «Szerződő_fél_kapcsolattartójának_neve» 
 
a(z) «Fogyhely_név» megnevezésű «fogyhely_irányítószám» «fogyhely_város», «fogyhely_cím» illetőségű fogyasztási 
helyére (a továbbiakban Fogyasztási Hely) vonatkozóan (a Kereskedő és a Felhasználó a továbbiakban együttesen: a 
„Felek”) alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
Jelen Szerződés tárgya a Kereskedő által a Szerződésben meghatározott időtartamon belül a Felhasználó részére a 
Szerződésben meghatározott villamos teljesítménnyel történő rendelkezésre állás és a Felhasználó teljes villamos energia 
igényének ellátása a Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feltételek szerint. 
 
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (4. sz. melléklet), amely a Jelen 
Szerződéssel egy időben lép hatályba és azzal együtt szűnik meg, önálló szerződéses léttel nem bír. 
 
2. TELJESÍTMÉNY LEKÖTÉS, VILLAMOSENERGIA-SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL 
 
2.1. Szerződött villamos energia mennyiség 
 
Kereskedő kötelezi magát arra, hogy a szerződés időtartama alatt a Felhasználó mindenkori igénye szerinti villamos  
energia mennyiséget a csatlakozási ponto(ko)n keresztül a területileg illetékes Elosztói Engedélyes közreműködésével 
leszállítja. 
 
A szerződött mennyiség várhatóan «Szerződött_mennyiség_GWh» GWh a Szerződés időtartamára. A Kereskedő 
kötelezettségeinek teljesítési helye az átviteli hálózat. A Szerződés szerinti teljesítés akkor következik be, ha a Felhasználó 
számára a Szerződés szerinti, általa igényelt villamos energia az átviteli hálózaton a rendelkezésére állt. A villamos energia 
elosztása (eljuttatása) az átviteli hálózaton a Felhasználó csatlakozási pontjára a területileg illetékes Elosztói 
Engedélyes(ek) feladata és felelőssége. 
 
2.2. A Felhasználó vállalja, hogy az előző pont szerint átadott villamos energiát átveszi (a továbbiakban Átadott Villamos 
Energia), és annak jelen Szerződés szerinti energiadíját a Kereskedő számára a Szerződés rendelkezései szerint megfizeti. 
 
3. MENNYISÉGI ELSZÁMOLÁS 
 
3.1. A tárgyhónap ¼ órás átlagteljesítményeire, valamint az elfogyasztott villamos energia mennyiségére vonatkozó 
adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes a mért ¼ órás terhelési adatok összesítésével továbbítja a 
Kereskedőnek. 
3.2. A Kereskedő és a Felhasználó közötti elszámolás az Elosztói Engedélyes(ek) által közölt ¼ órás adatokon alapul, a 
felek ezt tekintik az Átadott Villamos Energiának. 



Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés 
Szerződés típusa: fix áras 
Ár meghatározása: HUF 

JMT ENERGY                3                        Kereskedelmi Üzletszabályzat  
Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

IX. számú függelék 

 
4. AZ ÁTADOTT VILLAMOS ENERGIA DÍJA 
 
4.1. Energiadíj: a jelen Szerződés időtartama alatt az Átadott Villamos Energiáért fizetendő, jelen Szerződés 1. számú 
Melléklet 1. pontja szerint meghatározott egységárral és eljárás szerint számított díj. 
 
4.2. Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, átviteli díj, elosztási 
díj) az 57/2002 (XII.29.) GKM rendeletben és annak módosításaiban kerültek meghatározásra. Az általános 
rendszerhasználati díjakat a Felhasználó közvetlenül fizeti meg a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) részére. 
 
5. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
5.1 A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a kötelezett Fél részére történő 
benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogaikat. 
 
5.2 A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlákat minden esetben a tárgyhónapot (elszámolási 
időszakot) követő hó 15. munkanapjáig bezárólag postázza a Felhasználó részére. A számlázás jelen Szerződés 1. számú 
Mellékletében rögzített számítási metodikával «számlázás_pénzneme»-ban történik. 
 
5.3 A Felhasználó a számlák összegét «számla_fizetési_határideje» egyenlíti ki. A Felhasználó a kiállított számlák 
ellenértékét «kiegyenlítés_pénzneme»-ban egyenlíti ki, és átutalási megbízással teljesíti. 
 

5.4 Késedelmes fizetés. 
Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén Kereskedő minden késedelmes napra 
vonatkozóan a mindenkori «késedelmi_kamat_mértéke» megfelelő késedelmi kamatot jogosult Felhasználó felé 
kiszámlázni. 
 
6. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁS 
 
6.1. Az Elosztói Engedélyes(ek) tervszerű megelőző karbantartásainak kapcsán a Kereskedő Felhasználó külön kérésére 
közreműködik a Felhasználó és a területileg illetékes Elosztói Engedélyes(ek) közötti tárgyalások során. 
 
6.2. A Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségeit jelen Szerződés 2. számú melléklete szabályozza. 
 
6.3. A Felek az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén faxon) juttatják el 
egymásnak az értesítés szabályai szerint. 
 
6.4. A Kereskedő menetrendjének tervezéséhez szükséges e-mail adatforgalom az alábbi 
személyek között kerül lebonyolításra: 
 
Kereskedő részéről: 
 

e-mail «kereskedő_pénzügyi_kapcsolattartójának_e» «kereskedő_részéről_pénzügyi_kapcsolattartó» 
Pénzügyi kapcsolattartó Telefon «kereskedő_pénzügyi_kapcsolattartójának_t» 

e-mail «kereskedő_részéről_ügyfélmenedzser_email» 
Telefon «kereskedő_részéről_ügyfélmenedzser_mobil» 

«kereskedő_részéről_ügyfélmenedzser_neve» 
Értékesítési menedzser 
 Fax «kereskedő_részéről_ügyfélmenedzser_fax_s» 
 
Felhasználó részéről: 

e-mail «felhasználó_kapcsolattartójának_email_cím» 
Telefon «felhasználó_kapcsolattartójának_telefonszám» 

«Felhasználó_kapcsolattartójának_neve» 
Kapcsolattartó 

Fax «felhasználó_kapcsolattartójának_faxszáma» 
e-mail «felhasználó_pénzügyi_kapcsolattartójának_e» «Felhasználó_pénzügyi_kapcsolattartójának_ne» 

Pénzügyi kapcsolattartó Telefon «felhasználó_pénzügyi_kapcsolattartójának_te» 
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7. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 
 
7.1. A Szerződés időtartama. 
A Felek a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik, amely időtartam 
«szerzkezdeteév_hónap_nap_ÉÉÉÉHHNN» -én 00:00 órakor kezdődik, feltéve, hogy valamennyi 4. számú Melléklet 1. 
pontjában felsorolt feltétel megvalósult (hatálybalépés időpontja), és «szerzvégeév_hónap_nap_ÉÉÉÉHHNN»-én 24:00 
órakor ér véget (a lejárat időpontja). 
 
7.2 Szerződés megszűnése 
Jelen Szerződés megszűnik 
I. a lejárat időpontjában automatikusan 
II. a Feleknek közös megegyezése esetén a Felek megállapodásában meghatározott időpontban; 
III. a Szerződés érvényességének és hatályának a 4. számú Melléklet 1. pontjában felsorolt előfeltételei hiányoznak, 
automatikusan azon a napon, amelyet a 4. sz. Melléklet meghatároz, vagy 
IV. valamely Fél által a 4. számú Melléklet 7.3 pontja szerint a másik Félhez intézett szerződésszerű rendkívüli felmondás 
esetén, a felmondásban megjelölt időpontban. 
 
A Felek a jelen Szerződést a 4. számú Melléklet 7.4. pontja szerinti rendes felmondással nem szüntethetik meg. 
 
A Szerződés megszüntetése rendkívüli felmondással: 
 
A Szerződést a Felek súlyos szerződésszegés esetén mondhatják fel. A felmondási eljárásra szintén a 4. számú 
Mellékletben foglaltak az irányadóak. A felmondási időt a Felek a felmondó levélben határozzák meg. 
 
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
8.1. A Kereskedő működését a Kereskedőnek a Magyar Energiahivatal (MEH) által elfogadott Üzletszabályzata 
szabályozza. Ez az Üzletszabályzat elérhető a Kereskedő honlapján (www.jmtenergy.com). Ezen Üzletszabályzat alapján 
a Kereskedő az általa kötött teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződésekre vonatkozóan általános szerződési 
feltételeket dolgozott ki, amelynek hatályos változata jelen szerződés 4. számú melléklete. Az Általános Szerződési 
Feltételek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Felhasználó elismeri, hogy jogviszonyára a Kereskedő 
honlapján megtalálható mindenkori Általános Szerződési Feltételek irányadóak. 
Kereskedő köteles az ÁSZF megváltozásáról a Felhasználót írásban értesíteni. 
 
8.2. Módosítás. 
A jelen Szerződés csak a mindkét Fél által aláírt írásbeli okirattal módosítható. 
 
8.3. Engedményezés. 
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződésben szabályozott jogok, illetve kötelezettségek átruházását a 
Jogszabályok lehetővé teszik, az ilyen átruházás további érvényességi feltétele a Felek előzetes írásos beleegyezése. 
 
8.4. Egyéb szerződéses megállapodások. 
A Felek csak olyan mértékben jogosultak szerződéses jogviszonyokat létesíteni más személyekkel, amennyiben azok nem 
akadályozzák a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeik teljesítését. 
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A FENTIEK TANÚSÍTÁSAKÉNT a Felek a jelen Szerződést – amely két (2) eredeti példányban készült 5 melléklettel 
együtt – gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kellően meghatalmazott képviselőik 
útján jóváhagyólag, fenntartások nélkül a fenti keltezéssel aláírták. 
 
 
Budapest, «kelt» 
 
 
 
 
 
 
_________________________________         _________________________________ 
«Szerződő_fél_neve_és_rövid_cégformája»           JMT ENERGY Kft. 

képviseletében                 képviseletében 
 
 
MELLÉKLETEK 
 
1. számú Melléklet: A szerződött villamos energia egységárak 
2. számú Melléklet: A Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettségei 
3. számú Melléklet: A felhasználók adatai 
4. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek (JMT ENERGY ÁSZF, 2009. április 15.) 



Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés 
Szerződés típusa: fix áras 
Ár meghatározása: HUF 

JMT ENERGY                6                        Kereskedelmi Üzletszabályzat  
Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

IX. számú függelék 

A «Szerződés_száma». számú 
TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
1. számú MELLÉKLETE 
 
A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRAK 
 
A jelen 1. számú Melléklet a(z) «Szerződő_fél_neve_és_rövid_cégformája» -nek a Szerződésben felsorolt fogyasztási 
helyére (helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely(ek)) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi 
Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része. 
 
1. VILLAMOS ENERGIA 
 
1.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség 
 
A teljes Szerződéses időszak alatti ténylegesen átadott, villamos-energiafogyasztás összessége= ETÉNY. 

A ténylegesen átadott villamos-energia fogyasztás összessége a tényleges ¼ órás terhelési adatok összesítése révén kerül 
megállapításra, amely adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes szolgáltat. 
 
1.2. Villamos energia egységárak 
 
1.2.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára: 
 
TSZERZ = «egységár» HUF/kWh + Energiaadó+ÁFA 
 
1.2.2 Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a hálózati csatlakozási szerződés(ek) 
szerint a csatlakozási ponto(ko)n az Elosztói Engedélyes(ek) közreműködésével a Felhasználó részére a villamos energiát a 
fenti egységárakon szállítja le. Az alkalmazott egységár nem tartalmazza az energiaadót, az ÁFA-t és az általános 
rendszerhasználati díjakat. 
Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, átviteli díj, elosztási díj) az 
57/2002 (XII.29.) és a 46/2003. (VII.24.) 106/2003. GKM rendeletekben kerültek meghatározásra. Az energiaadó mértékét 
a 2004. január elsején hatályba lépett, 2003. évi LXXXVIII., az energiaadóról szóló törvény szabályozza. 
Az energiaadót a Felhasználó minden hónapban köteles megfizetni a Kereskedő részére a tárgyhavi fogyasztás, illetve a 
Kereskedő vonatkozó számlája alapján. 
 
1.3. Szerződött villamos energia mennyiség (ESZERZ): 
 
A Szerződés időtartamára, annak 2.2. pontja szerint szerződött villamosenergia-fogyasztás: 
 
ESZERZ= «Szerződött_mennyiség_GWh» GWh 
 
1.4. Szerződéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség (EMIN és EMAX) 
 
1.5.1. Minimális Villamos Energia Mennyiség (EMIN): 
 
A Minimális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti átvételére Felhasználó 
kötelezettséget vállal. 
 
A minimális villamos energia mennyiség a szerződött villamos energia mennyiség 
«Minimális_vill_En_menny_a_szerződött_» %-a:  
 
EMIN = «E_min__GWh» GWh 
 
Amennyiben Felhasználó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, 
kivéve a Vis Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Felhasználónak meg kell fizetnie az el nem 
fogyasztott mennyiség ellenértékét Kereskedő részére. Az el nem fogyasztott villamos energia egységára megegyezik az 
1.2.1 pontban rögzített egységárral. 
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1.5.2. Maximális Villamos Energia Mennyiség: (EMAX): 
 
A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti, jelen mellékletben 
meghatározott egységárakon történő leszállítására Kereskedő kötelezettséget vállal. 
 
A maximális villamos energia mennyiség a Szerződött villamos energia mennyiség 
«Maximális_vill_En_menny_A_szerződött_» %-a. 
 
EMAX = «E_max__GWh» GWh 
 
Amennyiben Felhasználó szerződéses időszak alatti fogyasztása a Maximális Villamos Energia Mennyiséget meghaladja, 
Felhasználó a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti részt az alábbi egységáron köteles megfizetni 
 
TMAVIR= a Rendszerirányító Kereskedelmi Szabályzatában a felszabályozásra vonatkozó csúcsidei és csúcsidőn kívüli 
egységár. 
 
Abban az esetben, ha TMAVIR <TSZERZ, akkor a túlvételezési energia egységára megegyezik az 1.2.1 pontban rögzített árral. 
 
A kiegyenlítő energia díjának mindenkori mértéke a MAVIR  -www.mavir.hu - honlapján tekinthető meg.  
 
Kereskedő jogosult jelen pontban meghatározott áron szállítani a villamos energiát attól a ¼ órától kezdődően, amikor az 
elfogyasztott villamos energia mennyiség eléri a Maximális Villamos Energia Mennyiséget. 
 



Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés 
Szerződés típusa: fix áras 
Ár meghatározása: HUF 

JMT ENERGY                8                        Kereskedelmi Üzletszabályzat  
Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

IX. számú függelék 

 
A «Szerződés_száma». számú TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 
A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRAK 

 
A jelen 1. számú Melléklet a(z) «Szerződő_fél_neve_és_rövid_cégformája»-nek a Szerződésben felsorolt fogyasztási 
helyére (helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely(ek)) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi 
Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része. 
 
1. VILLAMOS ENERGIA 
 
1.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség 
 
A teljes Szerződéses időszak alatti ténylegesen átadott, villamos-energiafogyasztás összessége= ETÉNY. 

A ténylegesen átadott villamos-energia fogyasztás összessége a tényleges ¼ órás terhelési adatok összesítése révén kerül 
megállapításra, amely adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes szolgáltat. 
 
1.2. Villamos energia egységárak 
 
1.2.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára: 
TSZERZ = «egységár» HUF/kWh + Energiaadó+ÁFA  
 
1.2.2 Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a hálózati csatlakozási szerződés(ek) 
szerint a csatlakozási ponto(ko)n az Elosztói Engedélyes(ek) közreműködésével a Fogyasztó részére a villamos energiát a 
fenti egységárakon szállítja le. Az alkalmazott egységár nem tartalmazza az energiaadót, az ÁFA-t és az általános 
rendszerhasználati díjakat. 
Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, átviteli díj, elosztási díj) az 
57/2002 (XII.29.) és a 46/2003. (VII.24.) 106/2003. GKM rendeletekben kerültek meghatározásra. Az energiaadó mértékét 
a 2004. január elsején hatályba lépett, 2003. évi LXXXVIII., az energiaadóról szóló törvény szabályozza. 
Az energiaadót a Fogyasztó minden hónapban köteles megfizetni a Kereskedő részére a tárgyhavi fogyasztás, illetve a 
Kereskedő vonatkozó számlája alapján. 
 
1.3. A Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységárának indexálása 
 
Az 1.2.1 pontban meghatározott egységár abban az esetben érvényes, ha az MNB HUF/EUR devizaárfolyam nem haladja 
meg a «Indexálás_alapja__HUFEUR_érték» HUF/EUR árfolyamértéket. Az egységár a HUF/EUR árfolyam változását 
100%-os mértékben követi. 
 
A Felek megállapodnak, hogy «Indexálás_alapja__HUFEUR_érték» HUF/EUR árfolyamérték fölött az indexálás 
alapját képező árfolyam tekintetében a «Árfolyam_irányadó_napja» irányadó. 
 
Ha adott hónapban a fentiek alapján meghatározott árfolyam «Indexálás_alapja__HUFEUR_érték» HUF/EUR értéket 
meghaladja, akkor az alkalmazott egységár az alábbi képlettel kerül meghatározásra: 

TSZÁML = (EURSZÁML / EURALAP)∗ TSZERZ 
ahol: 
TSZERZ = szerződéses egységár (HUF/kWh) 
TSZÁML = számlázáskor érvényes egységár (HUF/kWh) 
EURSZÁML = a fentiek szerint megállapított HUF/EUR MNB devizaárfolyam 
EURALAP = «Indexálás_alapja__HUFEUR_érték» HUF/EUR 
 
1.4. Szerződött villamos energia mennyiség (ESZERZ): 
 
A Szerződés időtartamára, annak 2.2. pontja szerint szerződött villamosenergia-fogyasztás: 
 

ESZERZ= «Szerződött_mennyiség_GWh» GWh 
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1.5. Szerződéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség (EMIN és EMAX) 
 
1.5.1. Minimális Villamos Energia Mennyiség (EMIN): 
 
A Minimális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti átvételére Fogyasztó 
kötelezettséget vállal. 
 
A minimális villamos energia mennyiség a szerződött villamos energia mennyiség 
«Minimális_vill_En_menny_a_szerződött_» %-a: 
 

EMIN= «E_min__GWh» GWh 
 
Amennyiben Fogyasztó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, 
kivéve a Vis Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Fogyasztónak meg kell fizetnie az el nem 
fogyasztott mennyiség ellenértékét Kereskedő részére. Az el nem fogyasztott villamos energia egységára megegyezik az 
1.2.1 pontban rögzített ár 1.3.szerinti indexálással módosított értékével. 
 
1.5.2. Maximális Villamos Energia Mennyiség: (EMAX): 
 
A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti, jelen mellékletben 
meghatározott egységárakon történő leszállítására Kereskedő kötelezettséget vállal. 
A maximális villamos energia mennyiség a Szerződött villamos energia mennyiség 
«Maximális_vill_En_menny_A_szerződött_»%-a. 
 

EMAX = «E_max__GWh» GWh 
 
Amennyiben Fogyasztó szerződéses időszak alatti fogyasztása a Maximális Villamos Energia Mennyiséget meghaladja, 
fogyasztó a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti részt az alábbi egységáron köteles megfizetni 
 
TMAVIR= a Rendszerirányító Kereskedelmi Szabályzatában a felszabályozásra vonatkozó csúcsidei és csúcsidőn kívüli 
egységár. 
 
Abban az esetben, ha TMAVIR < TSZERZ , akkor a túlvételezési energia egységára megegyezik az 1.2.1 pontban rögzített ár 
1.3.pont szerinti indexálással módosított értékével. 
 
A kiegyenlítő energia díjának mindenkori mértéke a MAVIR honlapján tekinthető meg. (www.mavir.hu) 
 
Kereskedő jogosult jelen pontban meghatározott áron szállítani a villamos energiát attól a ¼ órától kezdődően, amikor az 
elfogyasztott villamos energia mennyiség eléri a Maximális Villamos Energia Mennyiséget. 



Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés 
Szerződés típusa: fix áras 
Ár meghatározása: HUF 

JMT ENERGY                10                        Kereskedelmi Üzletszabályzat  
Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

IX. számú függelék 

 
A «Szerződés_száma». számú TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 

 
A SZERZŐDÖTT VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRAK 

 
A jelen 1. számú Melléklet a(z) «Szerződő_fél_neve_és_rövid_cégformája»-nek a Szerződésben felsorolt fogyasztási 
helyére (helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely(ek)) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi 
Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része. 
 
2. VILLAMOS ENERGIA 
 
2.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia Mennyiség 
 
A teljes Szerződéses időszak alatti ténylegesen átadott, villamos-energiafogyasztás összessége= ETÉNY. 

 
A ténylegesen átadott villamos-energia fogyasztás összessége a tényleges ¼ órás terhelési adatok összesítése révén kerül 
megállapításra, amely adatokat a területileg illetékes Elosztói Engedélyes szolgáltat. 
 
2.2. Villamos energia egységárak 
 
2.2.1. Ténylegesen Átadott Villamos Energia egységára: 
 

TSZERZ = «egységár» EUR/MWh + Energiaadó+ÁFA 
 
2.2.2 Jelen Szerződés hatályának időtartama alatt a Kereskedő kötelezi magát, hogy a hálózati csatlakozási szerződés(ek) 
szerint a csatlakozási ponto(ko)n az Elosztói Engedélyes(ek) közreműködésével a Fogyasztó részére a villamos energiát a 
fenti egységárakon szállítja le. Az alkalmazott egységár nem tartalmazza az energiaadót, az ÁFA-t és az általános 
rendszerhasználati díjakat. 
Az általános rendszerhasználati díjak (rendszerirányítási díj, rendszerszintű szolgáltatások díja, átviteli díj, elosztási díj) az 
57/2002 (XII.29.) és a 46/2003. (VII.24.) 106/2003. GKM rendeletekben kerültek meghatározásra. Az energiaadó 
mértékét a 2004. január elsején hatályba lépett, 2003. évi LXXXVIII., az energiaadóról szóló törvény szabályozza. 
Az energiaadót a Fogyasztó minden hónapban köteles megfizetni a Kereskedő részére a tárgyhavi fogyasztás, illetve a 
Kereskedő vonatkozó számlája alapján. 
 
Az energiaadó EUR-ba történő átszámítása a számlázás napján érvényes MNB HUF/EUR középárfolyammal történik. 
 
2.3. Szerződött villamos energia mennyiség (ESZERZ): 
 
A Szerződés időtartamára, annak 2.2. pontja szerint szerződött villamosenergia-fogyasztás: 
 

ESZERZ= «Szerződött_mennyiség_GWh» GWh 
 
2.4. Szerződéses Minimális és Maximális villamos energia mennyiség (EMIN és EMAX) 
 
2.4.1. Minimális Villamos Energia Mennyiség (EMIN): 
 
A Minimális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti átvételére Fogyasztó 
kötelezettséget vállal. 
 
A minimális villamos energia mennyiség a szerződött villamos energia mennyiség  
«Minimális_vill_En_menny_A_szerződött_» %-a: 
 

EMIN= «E_min__GWh» GWh 
 

Amennyiben Fogyasztó nem tudja a Minimális Villamos Energia Mennyiséget elfogyasztani a szerződéses időszak alatt, 
kivéve a Vis Maiort vagy olyan körülményt, ami a Kereskedő felelőssége, Fogyasztónak meg kell fizetnie az el nem 
fogyasztott mennyiség ellenértékét Kereskedő részére. Az el nem fogyasztott villamos energia egységára megegyezik az 
1.2.1 pontban rögzített árral. 
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2.4.2. Maximális Villamos Energia Mennyiség: (EMAX): 
 
A Maximális Villamos Energia Mennyiség az a mennyiség, melynek szerződéses időszak alatti, jelen mellékletben 
meghatározott egységárakon történő leszállítására Kereskedő kötelezettséget vállal. 
A maximális villamos energia mennyiség a Szerződött villamos energia mennyiség 
«Maximális_vill_En_menny_A_szerződött_»%-a. 
 

EMAX= «E_max__GWh» GWh 
 
Amennyiben Fogyasztó szerződéses időszak alatti fogyasztása a Maximális Villamos Energia Mennyiséget meghaladja, 
fogyasztó a Maximális Villamos Energia Mennyiség feletti részt az alábbi egységáron köteles megfizetni 
 
TMAVIR= a Rendszerirányító Kereskedelmi Szabályzatában a felszabályozásra vonatkozó csúcsidei és csúcsidőn kívüli 
egységár, amely a számlázás napján érvényes MNB HUF/EUR középárfolyammal kerül átszámításra. 
 
Abban az esetben, ha TMAVIR < TSZERZ , akkor a túlvételezési energia egységára megegyezik az 1.2.1 pontban rögzített árral. 
 
A kiegyenlítő energia díjának mindenkori mértéke a MAVIR honlapján tekinthető meg. (www.mavir.hu) 
 
Kereskedő jogosult jelen pontban meghatározott áron szállítani a villamos energiát attól a ¼ órától kezdődően, amikor az 
elfogyasztott villamos energia mennyiség eléri a Maximális Villamos Energia Mennyiséget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződés száma:«SZERZŐDÉS_SZÁMA» 
Kelt:«KELT» 
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IX. számú függelék 

A «Szerződés_száma». számú TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA  
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

2. számú MELLÉKLETE 
 

A FELHASZNÁLÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI 
 
A jelen 2. számú Melléklet a(z) «Szerződő_fél_neve_és_rövid_cégformája»-nek az Szerződésben felsorolt fogyasztási 
helyére (helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely(ek)) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi 
Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része. 
 
1. Felhasználó középtávú fogyasztási előrejelzése. 
 
1.1. A tervszerű megelőző karbantartás (tervszerű nyári, téli leállások) tervezett időpontjá(i)ról, időtartama(i)ról legalább 
két hónappal a tervszerű megelőző karbantartást megelőzően. Ezen értesítésben meg kell jelölni a várható 
átlagterhelés(eke)t. 
 
1.2. Terven kívüli leállás vagy termelés- illetve terheléscsökkenés vagy berendezés meghibásodás esetén haladéktalanul 
értesíteni kell a Mérlegkör felelőst, ha a változás minimum 1 MW-os és legalább két napig tart. Ezen értesítésben meg kell 
jelölni a várható átlagterhelés(eke)t és a várható időtartamot. 
 
Az értesítéseket lehetőleg e-mail-ben (vagy esetleg az internet kapcsolat hibája esetén faxon) kell eljuttatni a Kereskedő 
mérlegköri kapcsolattartója részére az értesítés szabályai szerint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerződés száma:«SZERZŐDÉS_SZÁMA» 
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IX. számú függelék 

A «Szerződés_száma». számú TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

3. számú MELLÉKLETE 
 

FELHASZNÁLÓK ADATAI 
 
A jelen 3. számú Melléklet a(z) «Szerződő_fél_neve_és_rövid_cégformája»-nek az Szerződésben felsorolt fogyasztási 
helyére (helyeire) (a továbbiakban Fogyasztási Hely) vonatkozó Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi 
Szerződésének (a továbbiakban Szerződés) elválaszthatatlan része. 
 
1. A FELHASZNÁLÓK ADATAI 
A Felhasználó által a Szerződés aláírását megelőzően is ellátott társaságok, akiknek a Kereskedőtől kapott villamos 
energiát a jövőben is tovább kívánja adni. 
 

Teljesítmény 
Csúcsidőben Csúcsidőn 

kívül 
 

Sor 
szám 

Név Cím, telephely Cégjegyzékszám Adószám 

kW kW 
1 nincs      
2 -      
3 -      
4 -      
5 -      
6 -      
7 -      
8 -      
9 -      
10 -      
 
Kereskedő a jelenlegi Felhasználók meglétét és a jelenlegi Felhasználóknak történő továbbadás mértékét tudomásul veszi.  
 
Amennyiben a Felhasználó a Szerződés hatálybalépését követően ehhez képest más természetes vagy jogi személyeknek is 
tovább akarja adni a Fogyasztási Helyen átvett villamos energiát, erről a Kereskedőt értesítenie kell. A Kereskedő a 
villamos energia továbbadását jogosult megtagadni, vagy feltételhez kötni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerződés száma:«SZERZŐDÉS_SZÁMA» 
Kelt:«KELT» 
 



Teljes Ellátásról Szóló Villamos Energia Adásvételi Szerződés 
Szerződés típusa: fix áras 
Ár meghatározása: HUF 

JMT ENERGY                14                        Kereskedelmi Üzletszabályzat  
Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

IX. számú függelék 

TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
Értékesítő tölti ki! 
Szerződés száma:  JMT-EK - __ __ __ __ - S - 08 
Értékesítő neve és kódja: ……………………….............................................…………………………………………………….......................... 
 
1. KERESKEDŐ ADATAI: 
JMT ENERGY Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelye:   1139 Budapest, Béke tér 7. fszt. 2. 
Levelezési cím:  4025 Debrecen, Piac u. 1-3. III/28. 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-915188, Adószáma: 14686694-2-41 
Internetes honlap címe: www.jmtenergy.com 
Bankszámla száma: UniCredit 00000000-00000000-000000000 
 
2. FOGYASZTÓ ADATAI: 
A társaság/vállalkozó neve: 

 ���������������������������� 
���� (irányítószám)  

��������������������������� (város) 

Székhelye: ��������������������������� (utca)  

������ (házszám) 

Értesítési/számlázási címe,���� (irányítószám)  

��������������������������� (város) 

ha székhelyétől eltér: ��������������������������� 
(utca) ������ (házszám) 

Fogyasztási hely címe: ���� (irányítószám) 

��������������������������� (város) 

��������������������������� (utca)  

������ (házszám) 

Cégjegyzékszáma / 
nyilvántartási száma:  

���������������������������������

������ 
Adószáma: �������� - �� - ���� 
A társaság képviselőjének 

neve: ���������������������������  
Meghatalmazottja  �van �nincs* 

Kapcsolattartó neve, 

címe������������������������������� 
email��������������������@����������� 
telefonszáma���.������� 
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IX. számú függelék 

3. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
 
Jelen Szerződés létrejött a Kereskedő 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 villamos energia 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 villamos energiafogyasztásra 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 hatályba lépésének 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 marketing kutatásaiban 

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 kötelezettség vállalások 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), hálózathasználati szerződés (2. sz. melléklet), a tarifák aktuális díjai (3. sz. melléklet) és az Általános Szerződési  
 
Feltételek (4. sz. 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. 
 
*Meghatalmazott eljárása esetén megfelelő meghatalmazás mellékletként történő benyújtása szükséges a Kereskedő részére. 
 
 
 
Kelt, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________         _________________________________ 
A Fogyasztó képviseletében                 JMT ENERGY Kft. képviseletében 
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IX. számú függelék 

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 villamos energia 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 a két szerződést kell kötnie: a 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 villamos energia 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. profil csoportokba 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 villamos energia mennyiség (MÉF), amely 
alapján meghatározzák a havi (rész)számlákon szereplő energia mennyiséget. A MÉF-et az Elosztói Engedélyes állapítja meg a Fogyasztó 
megelőző évi fogyasztásának figyelembe vételével. Az adott időszaki fogyasztás elszámolása leolvasáskor, a mért fogyasztás alapján történik. A 
profilos fogyasztókat az Elosztói Engedélyesek évente egyszer olvassák le. 
 
Vezérelt fogyasztás 
Csak meghatározott időszakban (éjszakai időszakban), szakaszosan üzemeltetett berendezések (bojler, hőtárolós kályha) működésekor felmerülő 
villamos energia fogyasztás. 
 
Mindennapszaki fogyasztás 
A nap bármely szakaszában üzemeltetett berendezések működésekor felmerülő villamos energia fogyasztás. 
 
Mindennapszaki Amper érték 
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. 


