
1 A telefonszám és az e-mail-cím önkéntesen megadható, az érintett személy hozzájárulásával kezelt adat. Ezek megadása így nem kötelező, de célszerű az esetleges 
adategyeztetés, visszaigazolás céljából. 
2 A számla 3. oldalán található, összesen 33 karakterből álló adat. 
3 Felhívjuk a figyelmet, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult az elosztótól kapott számlázási adatok alapján a mérőállás adatait módosítani. 
4 Meghatalmazott általi aláírás esetén a meghatalmazás is csatolandó! 

Az egyetemes energiaszolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási 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.   ÜSZ-7.3-47 v1 

NYILATKOZAT 
önkormányzati bérlakásokban, állami bérlakásokban, szállóférőhelyeken élők villamosenergia-ellátása 
igénybevételéhez 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem az önkormányzati vagy az állami bérlakás, illetve a szállóférőhely 
minősül a felhasználási helynek, akkor ezen szabályozás alapján nem minősül lakossági fogyasztónak. 

Alulírott  .............................................................................. (név)  ...................................................................  (beosztás) 

a(z)  .............................................................................................................................  (önkormányzat, üzemeltető neve) 

(önkormányzat, üzemeltető székhelye:  ............................................................................................................................ 

önkormányzat, üzemeltető adószáma:  ............................................................................................................................. 

kapcsolattartó telefonszáma1:  .........................................  e-mail-címe1: ........................................................................ ) 

képviseletében polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében 
előírtak alapján az alábbi 

 önkormányzati bérlakás(ok),

 állami bérlakás(ok) vagy

  ........................................................................ (jogszabály) szerinti szállóférőhely(ek) (továbbiakban: szállóférőhely)

mint felhasználási hely(ek) VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSA tekintetében lakossági fogyasztónak minősülünk: 

(A táblázat adatai a honlapon elérhető Excel-fájlban is megadhatók, ez esetben az Excel-fájl a nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.) 

Vevő (Fizető), 
Felhasználó 
azonosító 

száma 

Felhasználási hely 
címe 

Mérési pont 
azonosító 

(POD)2 

Mérőberendezés adatai 

gyári 
száma 

mérőállás3 

[kWh] 
mérőállás 

dátuma 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a megjelölt felhasználási hely(ek) tekintetében a lakossági fogyasztói jogosultság fennállásának 
alapja 

 önkormányzati bérlakás esetén, hogy önkormányzatnak minősülök, 

 állami bérlakás esetén, hogy az állami bérlakás üzemeltetőjének minősülök, 

 szállóférőhely esetén, hogy a szállóférőhely üzemeltetőjének minősülök. 

Kérjük, a nyilatkozathoz jelölje be a megfelelő négyzetet. (Kizárólag egy négyzetet jelöljön be, kérjük, az egyes esetekre külön-külön nyilatkozatot 
töltsön ki.) 

Tudomásul veszem, hogy 

 a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a nyilatkozat benyújtásától
alkalmazza,

 a felhasználási cél és az ahhoz kapcsolódó árszabás módosítása az egyetemes szolgáltatási szerződés módosítását
jelenti, amely alkalmával a felek közbenső mérőállás alapján elszámolnak az addigi fogyasztással, amelyet a
felhasználó a korábbi tartozásaival együtt köteles kiegyenlíteni.

Kelt: ................................, 2022. év ......... hó ........ nap 

szabályszerű/cégszerű aláírás a képviseletre jogosult(ak) 
vagy

(szabályszerű/cégszerű) aláírás a szabályszerűen meghatalmazott(ak) 

részéről4 

A nyilatkozatot a gyors ügyintézés érdekében javasoljuk az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. rezsinyilatkozat@mvm.hu e-
mail-címére megküldeni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a felhasználási hely (mérési pont) nem azonosítható be egyértelműen a megadott adatok alapján, 
akkor az adott felhasználási hely (mérési pont) tekintetében érvénytelen a nyilatkozata.  

Aláírás nélkül a teljes nyilatkozat érvénytelen! 

http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok
mailto:rezsinyilatkozat@mvm.hu

