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NYILATKOZAT

a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján biztosított végső menedékes jogintézmény keretében történő
villamosenergia-ellátás igénybevételéhez
Alulírott .............................................................................. (név) ........................................................................ (beosztás)
a(z) .......................................................................................................................................... (gazdálkodó szervezet neve)
(gazdálkodó szervezet székhelye: ..........................................................................................................................................
gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám): .......................................................................................
gazdálkodó szervezet adószáma: ..........................................................................................................................................
kapcsolattartó telefonszáma: ............................................ e-mail-címe: ..............................................................................)
képviseletében polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gazdálkodó szervezetünk 2022. augusztus
1-jétől
• sem egyetemes szolgáltatásra,
• sem az egyetemes szolgáltatásra vonatkozó árképzési szabályoknak megfelelő áron az egyetemes
szolgáltatóval villamosenergia-vásárlási szerződés kötésére
nem jogosult, mivel nem felel meg a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének
meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet 2. § (1) vagy (7) bekezdésében előírt feltéteknek.
A jogosultság megszűnésével érintett felhasználási hely(ek):

(A táblázat adatai a honlapon elérhető Excel-fájlban is megadhatók, ez esetben az Excel-fájl a nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi.)
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Tudomásul veszem, hogy
• a területileg illetékes elosztó(k) által, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mint egyetemes szolgáltatóval
fennálló villamosenergia-vásárlási szerződésem megszűnésének napjára megadott záró mérőállás(ok)nak
megfelelően készült végszámlát köteles vagyok kiegyenlíteni, valamint a még meg nem fizetett tartozásokat
megfizetni,
• a nyilatkozattételre megadott 2022. július 1-jei határidő elmulasztása esetén az MVM Next Energiakereskedelmi
Zrt. nem felel, ha a megadott felhasználási helyek villamosenergia-ellátására végső menedékes jogintézmény
keretében nem kerül sor,
• 2022. augusztus 1-jét követően az egyetemes szolgáltató általi villamosenergia-ellátásra gazdálkodó szervezetünk
nem jogosult, a jogosulatlanul felhasznált villamos energia elszámolása tekintetében a 217/2022. (VI.17.) Korm.
rendelet 2. § (6) bekezdésében előírtak az irányadók.

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

............................................................................................
szabályszerű/cégszerű aláírás a képviseletre
jogosult/jogosultak
vagy
(cégszerű) aláírás a szabályszerűen
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről

Kérjük, mindenképpen gondoskodjon róla, hogy a nyilatkozat 2022. július 1-jéig beérkezzen az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címére.
(A nyilatkozatokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kizárólag e-mailben fogadja, ezen a címen.)
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a felhasználási hely nem azonosítható be egyértelműen a megadott
adatok alapján, akkor az adott felhasználási hely tekintetében érvénytelen a nyilatkozata. Aláírás
nélkül a teljes nyilatkozat érvénytelen!
Az egyetemes villamosenergia-szolgáltatás 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.

