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Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság
Városüzemeltetési Bizottság

Határozati javaslat a bizottság számára: -

Tisztelt Képviselő-testület!

L Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) módosította az 
egyetemes szolgáltatás igénybevételére jogosultak körét.

2022. augusztus 1-jétől az önkormányzati és állami bérlakásban, valamint szállóféröhelyen 
élők felhasználási helyei ellátása biztosításának mértékéig a helyi önkormányzat és az állami 
bérlakás, valamint a szállóférőhely üzemeltetője lakossági fogyasztónak minősül. Annak 
érdekében, hogy az önkormányzati bérlakásban élők lakossági ügyfélnek minősüljenek és a
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kedvezményes díjazást igénybe tudják venni, nyilatkozni szükséges az MVM Next felé. Ez a 
nyilatkozat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) esetén villamosenergia-ellátásra és földgáz-ellátásra egyaránt vonatkozik.

Az önkormányzatok eddig kisfogyasztónak minősülő, ezáltal az egyetemes szolgáltatásban 
lévő fogyasztási helyei a Korm. r. alapján 2022. augusztus 1-jétől nem jogosultak egyetemes 
szolgáltatásra. Az egyetemes szolgáltatási szerződés 2022. augusztus 1-jén megszűnik. Ez a 
rendelkezés az Önkormányzatot csak a földgáz-ellátás tekintetében érinti, mivel a 
villamosenergia-ellátás tekintetében az Önkormányzat nem vette igénybe az egyetemes 
szolgáltatást.

Az Önkormányzatnak 2022. július 1-jéig nyilatkoznia kell az MVM Next felé az érintett 
felhasználási helyek megjelölésével annak érdekében, hogy végső menedékes jogintézmény 
keretében folytatólagos maradjon az energiaszolgáltatás. Amennyiben a Korm. r. alapján az 
egyetemes szolgáltatásra már nem jogosult Önkormányzat nem tesz nyilatkozatot, úgy az 
MVM Next nem köteles a jövőben az érintett földgáz-ellátást biztosítani.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg egyetemes szolgáltatásban lévő önkormányzati fogyasztási 
helyekre vonatkozóan a földgáz közbeszerzésére és a szerződéskötésre a rendelkezésre álló 
idő nem elegendő, javaslom a végső menedékes szolgáltatásba való belépést.

A földgázárak világpiaci emelkedése miatt szükségesnek látjuk a földgáz beszerzéssel 
kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról 82/2022 (III. 28.) sz. KT határozat 
módosítását és a fedezet megemelését 900 Ft/m3 árral számolva. A többlet fedezet biztosítását 
a földgáz nagyfogyasztókra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes lezárásának 
biztosítása indokolja.

IL A beterjesztés indoka
A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról 
szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 2022. június 17-én került kihirdetésre, és 2022. 
július 1-jei határidőt határoz meg a nyilatkozatok benyújtására, ezért szükség van az 
előterjesztés sürgősséggel történő tárgyalására.

A földgázárak világpiaci emelkedése miatt szükségesnek látjuk a földgáz beszerzéssel 
kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról 82/2022 (III. 28.) sz. KT határozat 
módosítását és a fedezet megemelését 900 Ft/m3 árral számolva, mely 28,57%-kal magasabb 
a korábban kalkulált árnál. Ennek megfelelően a 2022-2024. években biztosított pénzügyi 
fedezet megemelése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja nyilatkozattétel arról, hogy:
- önkormányzati bérlakások, mint felhasználási helyek villamosenergia-ellátás tekintetében 

lakossági fogyasztónak minősülnek;
- önkormányzati bérlakások, mint felhasználási helyek földgáz-ellátás tekintetében 

lakossági fogyasztónak minősülnek;
- az eddig egyetemes szolgáltatást igénybe vevő önkormányzati fogyasztási helyek végső 

menedékes jogintézmény keretében veszik igénybe a földgázellátást 2022. augusztus 1- 
től.
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Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
20830 címén a Hőszolgáltatás az intézményi ingatlanokban előirányzaton mindösszesen 
bruttó 247.886.084 Ft került tervezésre a hőszolgáltatási díjakra, mely magában foglalja a 
hódiját és az RFV-nek a berendezések üzemeltetésére, karbantartására és javítására fizetendő 
szolgáltatási díjat is.
A Képviselő-testület a 82/2022. (III. 28.) számú földgáz beszerzéssel kapcsolatos 
költségvetési döntések meghozataláról szóló határozatában a földgáz beszerzésére kiírásra 
kerülő közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti 
bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosított az önkormányzat 2021. évi 
maradvány terhére:
- 2022-ben: 108 780 000 Ft + ÁFA
- 2023-ban: 263 445 049 Ft + ÁFA
- 2024-ben: 154 665 049 Ft + ÁFA

A 2022. évi többletforrás biztosítása a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) 
önkormányzati rendelet I. módosításában a 9. mellékletben a működési céltartalékok között 
elkülönítésre került bruttó 138.150.600 Ft összegben.
A 28,57%-os emelkedés a 2022. évre további 31.080.000 Ft+Áfa pénzügyi fedezet 
biztosítását igényli, mely az Általános tartalék terhére átcsoportosítással biztosítható.
A 2023. évre vonatkozóan 75.270.014 Ft+Áfa, a 2024. évre 44.190.014 Ft+Áfa többletfedezet 
biztosítása szükséges.
A fentiek alapján így a 2022-2024. évekre mindösszesen 150.540.028 Ft+Áfa, bruttó 
191.185.836 Ft többlet forrás biztosítása javasolt annak érdekében, hogy a nagyfogyasztók 
földgáz beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárulhasson.
Tekintettel arra, hogy a végső menedékes földgáz szolgáltatás díja még nem ismert, a többlet 
fedezet igényt az előterjesztés tárgyalása időpontjában nem lehet megállapítani.

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 91/2022. (V. 23.) számú határozatával elindított 
földgáz energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához szükséges a 
fent bemutatott pénzügyi fedezet emelése.
IV. Jogszabályi környezet
A KR. 2. § (7) bekezdése értelmében (a villamosenergia tekintetében) a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (továbbiakban: Vet.) alkalmazásában 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 a KR. alkalmazásában lakossági fogyasztónak minősül.
A KR. 7. § (5) bekezdése alapján (a földgázenergia tekintetében) a földgázellátásról szóló 
2008. évi XL. törvény (továbbiakban: Get.) alkalmazásában 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.
A 7. § (6) bekezdés értelmében az (5) bekezdés szerinti jogosultság érvényesítése érdekében a 
felhasználó az egyetemes szolgáltató felé - az annak honlapján közzétett nyilatkozatminta 
alkalmazásával - nyilatkozik, hogy az (5) bekezdés értelmében mely felhasználási helyek 
tekintetében minősül lakossági fogyasztónak. Az egyetemes szolgáltató a lakossági 
fogyasztókra vonatkozó előírásokat kizárólag a nyilatkozat benyújtását követően jogosult 
alkalmazni. Az egyetemes szolgáltató az ehhez szükséges nyilatkozatmintát e rendelet 
hatálybalépését követő 5 munkanapon belül a honlapján közzéteszi.
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A KR. 8. § (1) bekezdése alapján a KR. 7. § (1) vagy (5) bekezdése alapján egyetemes 
szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a Get. 41. §-ától és a földgáz végső menedékes 
szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók 
földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 
296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet rendelkezéseitől eltérően az e §-ban foglaltak szerint 
jogosult végső menedékes jogintézmény keretében biztosított földgázellátásra, ha ellátására 
2022. július 31 -én egyetemes szolgáltatóval fennálló jogviszony alapján került sor.
A 8. § (2) bekezdése alapján a végső menedékes jogintézmény keretében az a 
földgázkereskedelmi tevékenységet végző gazdasági társaság biztosítja 2022. augusztus 1- 
jétől 2022. december 31-ig az (1) bekezdés szerinti felhasználó földgázellátását, amely 2022. 
július 31 -én egyetemes szolgáltatóként a felhasználót ellátta.
Az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a 
képviselő-testület gyakorolja. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése értelmében önkormányzati 
döntést a képviselő-testület hozhat. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 
SZMSZ) e hatáskört a képviselő-testület szerveire nem ruházta át.
A Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést 
nyilvános ülésen kell tárgyalni és annak elfogadásához az SZMSZ 30. § (1) bekezdése alapján 
egyszerű szavazattöbbség szükséges.
Az SZMSZ 5. § (2) bekezdés alapján sürgős ügyben előterjesztés - sürgősségi indítvány - 
legkésőbb a képviselő-testületi ülést megelőző napon 12 óráig nyújtható be a polgármesternél. 
A sürgős tárgyalást az előterjesztésben indokolni kell. Sürgős ügynek minősül minden olyan 
ügy, amelynek későbbi megtárgyalása önkormányzati érdeket sérthet.
Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslat 
elfogadásához a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja 
alapján (költségvetést érinti) minősített többség szükséges.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 36. § (5a) bekezdése szerint az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai 
terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a 
költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad 
előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a 
tervezésekor biztosítania kell.

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozatok elfogadását.

Melléklet:
1. számú melléklet: nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján lakossági 

fogyasztónak minősülök részére (villamos energia)
2. számú melléklet: nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján lakossági 

fogyasztónak minősülök részére (földgáz)
3. számú melléklet: nyilatkozat a 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján biztosított 

végső menedékes jogintézmény keretében történő földgázellátás igénybevételéhez



I.
Határozati j avaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..... /2022. (.) számú határozata

a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének 
meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatok 

megtételéről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete úgy dönt, hogy:

1. az elötegesztés 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot teszi a 217/2022. (VI.17.) 
Kormány rendeletnek megfelelően annak érdekében, hogy az önkormányzati 
bérlakások, mint felhasználási helyek villamosenergia-ellátás tekintetében lakossági 
fogyasztónak minősüljenek;

2. az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot teszi a 217/2022. (VI.17.) 
Kormány rendeletnek megfelelően annak érdekében, hogy az önkormányzati 
bérlakások, mint felhasználási helyek földgáz-ellátás tekintetében lakossági 
fogyasztónak minősüljenek;

3. az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatot teszi a 217/2022. (VI. 17.) 
Kormány rendelet alapján biztosított végső menedékes jogintézmény keretében 
történő földgázellátás igénybevételéhez;

4. felkéri a polgármestert a határozat 1-3. pontjában meghatározott nyilatkozatok 
aláírására és benyújtására.

Felelős: polgármester
Határidő: az 1.-3. pontok esetében 2022. június 23., a 4. pont esetében: 2022. július 1.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
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II.

Határozati javaslat 
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (......... ) számú határozata

földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. módosítja a földgáz beszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozataláról 82/2022 
(III. 28.) számú határozatát az alábbiak szerint:
„1. A földgáz beszerzésére kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 

2022-2024. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi 
fedezetet biztosít:
- 2022-ben: 139.860.000 Ft + ÁFA
- 2023-ban: 338.715.063 Ft + ÁFA
- 2024-ben: 198.855.063 Ft + ÁFA
A 2022. évben biztosítandó összegből 108 780 000 Ft+Áfa az Önkormányzat 2021. 
évi maradványa terhére, a további 31.080.000 Ft+Áfa, bruttó 39.471.600 Ft Összeg a 
2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet a 9. 
mellékletben szereplő Általános tartalék terhére kerül biztosításra.

2. Felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. pontjában meghatározott 31.080.000 
Ft+Áfa, bruttó 39.471.600 Ft összegű többletfedezet Általános tartalék terhére történő 
átcsoportosítására és felkéri az előirányzat változások átvezetésére az önkormányzat 
2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (11.24.) önkormányzati rendelet soron 
következő módosításában.

3. Felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatokat az Önkormányzat 2023-2024. évi 
költségvetéseibe terveztesse be.”

Felelős: polgármester
Határidő: 2. pont esetében: a 2022. évi költségvetés soron következő módosítása, 3. pont 
esetében: az önkormányzat 2023-2024. évi költségvetéseinek jóváhagyása.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2022. június 22.

Pikó András
polgármester

Törvényesség ellenőrzés:
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VE1
MVM
NYILATKOZAT
a 217/2022. (VI. 17.) Korm, rendelet alapján lakossági fogyasztónak minősülök részére
(villamos energia) 
Alulírott................................................................................(név) ...................................................................  (beosztás)
a(z) ................................................................................................................................(önkormányzat, üzemeltető neve) 
(önkormányzat, üzemeltető székhelye: ............................................................................................................................ 
önkormányzat, üzemeltető adószáma:.............................................................................................................................. 
kapcsolattartó telefonszáma:...........................................  e-mail-címe:........................................................................ )
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
• a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóféröhelyek, lakóegységek használatáról, 

valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet 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.)

1 A számlán, a mérési pont azonosító után, zárójelben szereplő számsor.
2 Mérőberendezés(ek) adatainál kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.
3 Felhívjuk a figyelmet, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult az elosztótól kapott számlázási adatok alapján a 
mérőállás adatait módosítani.

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,
□ szállóféröhely esetén, hogy a szállóféröhely üzemeltetőjének minősülök.

Kérjük, a nyilatkozathoz jelölje be a megfelelő négyzetet.

Felhasználó 
azonosító 

száma
Felhasználási hely 

címe
Mérési pont 
azonosító 

(POD)1

Mérőberendezés adatai2
gyári 

száma
mérőállás3 

[kWh]
mérőállás 
dátuma

1.
2.
3.
4.
5.

Tudomásul veszem, hogy
• a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a nyilatkozat benyújtásától, 

de legkorábban 2022. augusztus 1-jétől alkalmazza,
• a felhasználási cél és az ahhoz kapcsolódó árszabás módosítása a villamosenergia-vásárlási 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

P.H................. ..................... ........................
szabályszerű/cégszerü aláírás a képviseletre jogosult/jogosultak

vagy
(cégszerű) aláírás a szabályszerűen meghatalmazott/meghatalmazottak részéről

A nyilatkozatokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kizárólag e-mailben fogadja, a 
kíleDonvilatkozat&jnvm.hu 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 tájékoztatás az
ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.
A tájékoztatók a http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Taiekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el. /

jnvm.hu
http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Taiekoztatok


MVM
FG1

NYILATKOZAT
a 217/2022. (VI. 17.) Korm, rendelet alapján lakossági fogyasztónak minősülök részére
(földgáz)
Alulírott ............................................................................... (név) ................................................................... (beosztás)
a(z) ................................................................................................................................(önkormányzat, üzemeltető neve) 
(önkormányzat, üzemeltető székhelye: ............................................................................................................................  
önkormányzat, üzemeltető adószáma:.............................................................................................................................. 
kapcsolattartó telefonszáma:............................................ e-mail-címe:........................................................................ )
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 7. § (5) bekezdésében előírtak 
alapján az alábbi

• önkormányzati bérlakás(ok),
• állami bérlakás(ok) vagy
• a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, 

valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet szerinti 
szállóférőhely(ek) (továbbiakban: szállóférőhely)

mint felhasználási hely(ek) FÖLDGÁZELLÁTÁSA tekintetében lakossági fogyasztónak minősülünk:
(A táblázat adatai a honlapon elérhető Excel-fájlban is megadhatók, ez esetben az Excel-fájl a nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi. )

’ A számlán, a mérési pont azonosító után, zárójelben szereplő számsor.
2 Mérőberendezés(ek) adatainál kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.
3 Felhívjuk a figyelmet, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult az elosztótól kapott számlázási adatok alapján a
mérőállás adatait módosítani.

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 szállóféröhely üzemeltetőjének minősülök.

Kérjük, a nyilatkozathoz jelölje be a megfelelő négyzetet.

Felhasználó 
azonosító 

száma
Felhasználási hely 

címe
Mérési pont 
azonosító 

(POD)1

Mérőberendezés adatai2
gyári 

száma
mérőállás3 

W
mérőállás 
dátuma

1.
2.
3.
4.
5.

Tudomásul veszem, hogy
• a lakossági fogyasztókra vonatkozó előírásokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a nyilatkozat benyújtásától, 

de legkorábban 2022. augusztus 1-jétől 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

P.H......................................................... ...... ..............................................................................................
szabályszerű/cégszerü aláírás a képviseletre jogosult/jogosultak

vagy
(cégszerű) aláírás a szabályszerűen meghatalmazott/rneghatalrnazottak részéről

A nyilatkozatokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kizárólag e-mailben fogadja, a 
kileponvilatkozatí&mvm.hu 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 földgázszolgáltatás 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; mig 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/Taiekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

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


MVM
FG2

NYILATKOZAT
a 217/2022. (VI. 17.) Korm, rendelet alapján biztosított végső menedékes jogintézmény keretében történő 
földgázellátás 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 egyetemes szolgáltatásra nem jogosult, mivel nem felel meg a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra 
jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet 7. § (1) vagy (5) 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.)

Felhasználó 
azonosító száma Felhasználási hely címe Mérési pont azonosító 

(POD)1
Mérőberendezés 

gyári száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 A számlán, a mérési pont azonosító után, zárójelben szereplő számsor.

Tudomásul veszem, hogy
• a területileg illetékes elosztó(k) által, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel mint egyetemes szolgáltatóval 

fennálló egyetemes szolgáltatási 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 földgázellátására végső menedékes jogintézmény keretében 
nem kerül sor,

• 2022. augusztus 1-jét követően az egyetemes szolgáltató általi földgázellátásra gazdálkodó szervezetünk nem 
jogosult, a jogosulatlanul felhasznált földgáz elszámolása tekintetében a 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet 7. § (7) 
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. kileponyilatkozatGbmvm.hu e-mail-címére.
(A nyilatkozatokat az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kizárólag e-mailben fogadja, a megadott 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 földgázszolgáltatás 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 httD://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Taíekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.

kileponyilatkozatGbmvm.hu
httD://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Ta%25c3%25adekoztatok

