
Változások a nem lakossági egyetemes energiaszolgáltatásban  
 
Budapest, 2022. június 20. – 2022. augusztus 1-től megváltozik az egyetemes földgáz- és 
villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosult ügyfelek köre. A változások miatt 
a lakosság és a mikrovállalkozások kivételével a továbbiakban az egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak 2022. július 1-jéig saját érdekükben 
nyilatkozniuk kell. 
 
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet módosította az egyetemes szolgáltatás 
igénybevételére jogosultak körét, azonban a változtatás nem érinti a jelenlegi lakossági 
ügyfeleinket. A jelenlegi lakossági ügyfeleink a villamosenergia- és földgázszolgáltatást 
továbbra is a rezsicsökkentett áron vehetik igénybe, a rendelettel kapcsolatosan további 
teendőjük nincs.  
 
A lakossági felhasználók köre azonban kibővül és 2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati 
és állami bérlakásban, valamint szállóférőhelyen élők felhasználási helyei ellátása 
biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami bérlakás, valamint a szállóférőhely 
üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül. Annak érdekében, hogy az újonnan lakossági 
ügyfélnek minősülők a kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozniuk kell. 
 
A Kormány döntése értelmében az idei év végéig működőképességük megőrzése érdekében 
a mikrovállalkozások továbbra is rezsicsökkentett, azaz a nem lakossági egyetemes 
szolgáltatás árképzésnek megfelelő áron jogosultak villamos energiát és földgázt vételezni a 
kormányrendeletben meghatározott 4 606 kWh éves összesített villamosenergia-fogyasztás 
és 1489 m3 éves összesített gázfogyasztás erejéig. Az ezen mennyiségeket meghaladó 
fogyasztás elszámolása azonban már az egyetemes szolgáltatáson belül biztosított piaci áron 
történik. 
  
Mindazon további ügyfeleink, akik a Korm. rendelet alapján 2022. augusztus 1-jélől nem 
jogosultak egyetemes szolgáltatásra, 2022. július 1-jéig saját érdekükben nyilatkozni kötelesek 
az MVM Next felé az érintett felhasználási helyeik megjelölésével annak érdekében, hogy 
végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos maradhasson számukra az 
energiaszolgáltatás. Amennyiben a kormányrendelet alapján az egyetemes szolgáltatásra már 
nem jogosult ügyfelünk nem tesz nyilatkozatot, úgy az MVM Next többé nem köteles az érintett 
energiaellátását biztosítani, valamint mindezen felül a kormányrendeletben foglalt 
jogkövetkezményekkel is számolniuk kell. Ezért az MVM Next kéri ezen ügyfeleit, hogy saját 
érdekükben minél előbb, de legkésőbb július 1-jéig e-mailben juttassák el felé a teljes körűen 
kitöltött nyilatkozatukat. 
 
Részletes tájékoztató és a kitöltendő nyilatkozat megtalálható az alábbi weboldalon: 
https://www.mvmnext.hu/egyetemesvaltozasok  
 
A kitöltött nyilatkozatot az MVM Next a kileponyilatkozat@mvm.hu e-mail-címen fogadja.  
 
A változásokkal kapcsolatos tájékoztatás elérhető az MVM telefonos ügyfélszolgálatán, 
nyitvatartási időben a megszokott telefonszámokon, valamint a kizárólag ezen ügyek 
intézésére a 06-1-237-7737 számon hétköznap 8-17 óra, hétvégén 8-12 óra között.  
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