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M.7. számú melléklet
Az egyetemes szolgáltatóval
szerződéskötésre jogosult külön kezelt
intézményi, és a közintézményi
felhasználók meghatározása és a
jogosultság igazolása

törölt: 8
törölt: 8
törölt: ó

Hatályos: 2019. júni us 1-től

NKM Áramszolgáltató Zrt.

E gyetemes S zol gál tatói Üzl etszabál yzat M.7. számú mell ékl ete

1

Közszolgáltatási kötelezettség keretében villamosenergia-vételezésre jogosult,
külön kezelt intézményi szervezetek köre
(kivonat a VET-Vhr-ből)
„26/A. § (1) Az egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentés esetén közszolgáltatási kötelezettség
keretében az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó VET 48. §-a, valamint a VET 5 0. § (2 ) b e ke z d é se
szerinti szerződéskötési kötelezettség kedvezményezettjeként, az egyetemes szolgáltatásra
vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron a következő szervezetek jogosultak az egyet eme s
szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, ha a VET 50. § (3) bekezdése alapján
egyébként nem jogosultak egyetemes szolgáltatásra:
a) a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett költségvetési
szervek, kisebbségi önkormányzatok, a helyi önkormányzatok, a települési és területi kiseb b sé g i
önkormányzatok társulásai, a települési önkormányzatok társulása, többcélú kistérségi
társulások;
b) a (2) bekezdés szerinti fenntartó által működtetett alábbi közfeladatot ellátó intézmények:
ba) a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmé nyek ágazati
azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rende let sz e ri n t
ágazati azonosítóval rendelkező szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények,
bb) az Oktatási Hivatal által vezetett köz- és felsőoktatási információs rendszerben szereplő köz -,
és felsőoktatási intézmények,
bc) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 .
évi CXL. törvény szerinti muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak, közműv elődési
intézmények és a Magyar Országos Levéltár által nyilvántartott közlevéltárak,
bd) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 30. § (1)-(2)
bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti fenntartónak minősül:
a) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok intézményi
társulása, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, az országos kisebbségi
önkormányzat, a települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbsé g i ö n ko rm á ny z at (a
továbbiakban együtt: állami fenntartó);
b) az egyházi jogi személy;
c) az alapítvány, a közalapítvány és annak alapító okiratban jogi személlyé nyilvání t ot t sz e rv e z e ti
egysége.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek - az egyetemes szolgáltatóhoz tett, eg y et eme s
szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő árat tartalmazó szerződés m e g kö t é sé re
irányuló igénybejelentésük esetén kötelesek az egyetemes szolgáltató felé nyilatkozni arra
vonatkozóan, hogy e rendeletnek megfelelően jogosultak villamosenergia -vásárlási szerződés
megkötésére, továbbá kötelesek megjelölni a jogosultságot igazoló nyilvánt a rt ási sz á m o t (p é ld áu l:
törzskönyvi nyilvántartási szám, ágazati azon osító, OM azonosító, OEP szerződésszám). Ha
jogszabály alapján ilyen nyilvántartás nem létezik, vagy a fenntartó személye abból n e m á llap ít h at ó
meg, az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek kötelesek benyújtani a létesítő okirat, vagy
egyéb, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatát.
(4) Az egyetemes szolgáltatóval megkötésre kerülő villamosenergia -vásárlási szerződésre
egyebekben az általános rendelkezések alkalmazandóak azzal, hogy az e § -ban meghatározott
jogosultakat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen, az áralkalmazáson, és a
végső menedékes jogintézménye keretében biztosított ellátási jogosultságon kívül egyéb kedvezmény
nem illeti meg.”
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Közintézményi felhasználók köre és jogosultságuk igazolása
(kivonat a VET-Vhr-ből)
„29/A. § A VET és e rendelet alkalmazásában közintézményi felhasználó
a) a közoktatásról szóló törvény szerinti óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai óvoda vagy iskola, és az ezekhez tartozó kollégium, ha
aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási megállapodással
rendelkezik,
b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valami n t
a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha
ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény s z eri nt i b ölc s őde i e llát ás t
nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet, gyerme k e k á t me n e t i o tt ho na ,
családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha
ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,
d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg -szakellátást biztosító egészségügyi
intézmény, ha
da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.
29/B. § (1) A közintézményi felhasználó a VET 63/A. § -a szerinti moratórium (a továbbiakban:
moratórium) biztosítását a moratóriummal érintett időszakot (a továbbiakba n : m ora t óriu mi i dősz a k)
legalább 15 nappal megelőzően kezdeményezi a villamosenergia-kereskedőnél és az elosztónál.
(2) A közintézményi felhasználó a moratórium biztosításának kezdeményezésével e g yid ejű leg a z
alábbi dokumentumokkal igazolja, hogy a VET 63/A. §-ában és e rendelet 29/A. §-ában meghatározott
feltételeknek megfelel:
a) a 29/A. § a) pont aa) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy
működési engedéllyel,
b) a 29/A. § a) pont ab) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy
működési engedéllyel és hatályos közoktatási megállapodással,
c) a 29/A. § b) pont ba) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy
működési engedéllyel,
d) a 29/A. § b) pont bb) alpontja szerinti közintézményi felhasználó alapító okirattal vagy
működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,
e) a javítóintézet kivételével a 29/A. § c) pont ca) alpontja szeri n t i kö z i n t éz mén yi f e lh asz n á ló
alapító okirattal vagy működési engedéllyel,
f) a javítóintézet kivételével a 29/A. § c) pont cb) alpontja sz e ri n t i kö z i n t éz mé ny i f elh asz n á ló
alapító okirattal vagy működési engedéllyel és hatályos ellátási szerződéssel,
g) a javítóintézet alapító okirattal, és
h) a 29/A. § d) pontja szerinti közintézményi felhasználó hatályos közfinanszírozási
szerződéssel.”
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