
1 Egyéni vállalkozók esetén. 2 Nem természetes személyek esetén. 3 Meghatalmazott általi aláírás esetén a meghatalmazás is csatolandó! 
 
Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás biztosítása, a villamosenergia-vásárlási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes 
adatokra vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel 
összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési 
Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban 
kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési 
Tájékoztatóban találhatja meg.  
A tájékoztatók a http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el. 

NYILATKOZAT KISFESZÜLTSÉGŰ VÉTELEZÉSRŐL ÉS FELHASZNÁLÁSI 
HELYEK EGYÜTTES CSATLAKOZÁSI TELJESÍTMÉNYÉRŐL  
egyetemes villamosenergia-szolgáltatási jogosultság alátámasztásának 
céljából 
 

Alulírott  .............................................................  (név)  ...........................................   (beosztás) az 1. pont 
szerinti mikrovállalkozás képviseletében polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy  
• vállalkozásunk a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének 

meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában előírtak 
szerint kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3x63 A-nál 
nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználónak minősül; továbbá  

• tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban szereplő adatok megfelelőségéért és teljeskörűségéért, 
valamint a számítások helyességéért az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t felelősség nem 
terheli, az adatok nem megfelelőségéből, hiányosságából, illetve a számítási hibákból eredő 
jogkövetkezményeket teljeskörűen viselem, valamint tudomásul veszem, hogy az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. bármikor jogosult a nyilatkozatom alátámasztásául szolgáló iratokat 
bekérni. 

1. A mikrovállalkozás azonosító adatai 
(Kitöltéséhez, kérjük, olvassa el a nyomtatvány hátoldalán található kitöltési útmutatót.) 
Név1 / Megnevezés2: ............................................................................................................................. 
Rövidített név2: ...................................................................................................................................... 
Székhely: ............................................................................................................................................... 
Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám): ........................................................................................... 
Felhasználó azonosító száma: .............................................................................................................. 

2. A mikrovállalkozás csatlakozási teljesítményének meghatározásához felhasznált adatok  
(Kitöltéséhez, kérjük, olvassa el a nyomtatvány hátoldalán található kitöltési útmutatót.) 

Elosztó 
hálózati 

engedélyes 

Felhasználási 
hely 

azonosítására 
alkalmas adat 

Mérőberendezés 
gyári száma 

Túláramvédelmi 
eszköz(ök) névleges 

áramerőssége [A] 

Összesen 
[A]  

   L1:  L2:  L3:  
   L1:  L2:  L3:  
   L1:  L2:  L3:  
   L1:  L2:  L3:  
   L1:  L2:  L3:  
   L1:  L2:  L3:  
   L1:  L2:  L3:  
   L1:  L2:  L3:  

Együttes csatlakozási teljesítmény [A]:  
 
Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ........ nap 
 
 
P.H  ..............................................   ................................................................................................. 

szabályszerű (cégszerű) aláírás a szervezet képviseletére 
jogosult/jogosultak vagy (cégszerű) aláírás a szabályszerű 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről3 

  

http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok


 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
 
1. A mikrovállalkozás azonosító adatai 
 
Kérjük, a nyilatkozattételkor hatályos adatok alapján adja meg. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
mint egyetemes szolgáltató által kibocsátott számla első oldalán lévő színes mezőben található 
felhasználóazonosító számot írja be. 
 
2. A mikrovállalkozás csatlakozási teljesítményének meghatározásához felhasznált adatok 
 
A táblázatban a vállalkozás Magyarországon található valamennyi felhasználási helyét fel kell tüntetni, 
függetlenül az azt ellátó egyetemes szolgáltató, villamosenergia-kereskedő személyétől.  
 
Az elosztóhálózati engedélyest az alábbiak szerint adja meg: 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. DÉDÁSZ 
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ÉDÁSZ 
ELMŰ Hálózati Kft. ELMŰ 
MVM Démász Áramhálózati Kft. DÉMÁSZ 
MVM Émász Áramhálózati Kft. ÉMÁSZ 
Opus Titász Áramhálózati Zrt. TITÁSZ 

 
Amennyiben a felhasználási hely az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint egyetemes szolgáltató 
ellátásában van, úgy kérjük, felhasználási hely azonosítására alkalmas adatként a felhasználási hely 
azonosítót adja meg. Egyéb esetben az elosztói felhasználási hely azonosítóját vagy a felhasználási 
hely címét írja be. 
 
Kérjük, adja meg az egyes felhasználási helyeken található mérőberendezés(ek) gyári számát. Ha a 
felhasználási helyen több mérő van, akkor minden mérőre külön sort kell kitölteni. 
 
A csatlakozási teljesítményt az elosztóhálózati engedélyes által ellenőrzött, mérőberendezés(ek) részét 
képező túláramvédelmi készülék(ek) (kismegszakító[k]) névleges áramerőssége határozza meg. 
Értéke a hálózathasználati szerződés(ek)ben található, illetve a fogyasztásmérő helye(ke)n a 
mérőberendezéssel együtt plombált túláramvédelmi készülék(ek)ről olvasható le, pl. 2, 4, 6, 10, 16, 20, 
25, 32, 40, 50, 63, 80 Amper. Egyetlen fázis esetén az „L2:” és „L3:” után nullás értéket írjon a cellába. 
 
Adja össze az adott mérőberendezés részét képező túláramvédelmi készülék(ek) névleges 
áramerősségét (L1+L2+L3), és írja be az Összesen oszlopba.  
 
Miután valamennyi felhasználási helye valamennyi mérőberendezése tekintetében kitöltötte a sorokat, 
adja össze az Összesen oszlop értékét, és írja be az Együttes csatlakozási teljesítmény sorba. 
 
Amennyiben a fentiek alapján nem áll fenn az egyetemes szolgáltatási jogosultság, mivel a 
felhasználási hely(ek) Együttes csatlakozási teljesítmény sorba beírt érték nagyobb, mint 189 A 
(meghaladja a 3x63 A-t), akkor olvassa el az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. weboldalán 
található információkat, tájékoztatásokat. 

 

https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok

