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Tisztelt Rendőrkapitányság! 

 

Alulírott …………………..……………………….(szül.név: ……………………………………………….,  

an: ………………….……………………..................  születési hely: …………………..…………………….. 

szül.idő: …………………………………… lakcím: ………………………………..……………...…………..)  

feljelentéssel 

 

kívánok élni ismeretlen tettes ellen. 

 

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1. adószám: 11456498-4-

07 látja el Dunaújváros területén a távhőszolgáltatást 1998. óta. A Magyar Energetikai és Közmű- szabályozási 

Hivatal (MEKH), a 2021. július 23. napján hozott határozatával (H1721/2021), DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t (DVG Zrt.) jelölte ki Dunaújvárosban távhőszolgáltatónak, 2021. július 1.-i hatállyal. 

(forrás: dunaujvaros.hu/hir/33448), azonban tudomásom szerint a jogorvoslatra irányuló peres eljárások 

jelenleg is folyamatban vannak.  

 

A DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. adószám: 10728491-2-07) 2021. október 4-i keltezéssel – 

mint minden dunaújvárosi távhő fogyasztónak, nekem is saját névre és értesítési címére szóló tájékoztató levelet 

küldött postai úton (mellékelve az általános szerződést/szerződést, valamint fogyasztóvédelmi hatóságnak 

címzett mintalevelet).  

Ezt követően, 2021. októberében kezdték meg, a 2021. július – augusztus – szeptember időszak vonatkozásában 

a fogyasztóknak történő számlázást. A DVG Zrt. nyilatkozataiban elismerte, hogy a számlázáshoz szükséges 

fogyasztói adatokat a DVCSH Kft. nem adta át részükre, így azokat – ahogy fogalmaztak egy korábbi lakossági 

fórumon – „jedi erővel” szerezték meg.   

 

A DVG Zrt. tájékoztatásai során több forrást is megjelölt a számlák alapját képező adatok beszerzésének 

igazolására, a számla mellé csatolt fogyasztói tájékoztatón ezúttal a „fogyasztói adatszolgáltatás alapján” 

szerepel.  

 

Nyilatkozom, hogy személyes adataimat semmilyen formában nem adtam meg a DVG Zrt. részére, az 

általuk küldött adatbekérőt sem papíron, sem elektronikusan nem küldtem vissza, nem töltöttem ki DVG 

Zrt. honlapján található adatgyűjtő felületet és nem küldtem el a DVCSH Kft. által kiállított 

távhőszolgáltatási számlám másolatát sem.  

 

Nem világos, hogy hogyan határozta meg a DVG Zrt. a számlázáshoz szükséges alapadatokat? Milyen 

adatbázisból került a DVG Zrt.-hez a lakásom fűtött légtere? Honnan szerezte be az egyedi azonosítómat, milyen 

módon állapította meg a részemre számlázandó hődíj előleget és melegvíz mennyiséget, ha azokat sem a 

DVCSH Kft., sem én nem adtam meg? 

 

A DVG Zrt. az általa nem nyújtott szolgáltatás kiszámlázásához használt adatok birtokába törvényes úton nem 

juthatott. Mindezek okán kérem, hogy a személyes adataim megszerzése, kezelése, felhasználása 

vonatkozásában a nyomozást elrendelni szíveskedjen! 

 

Dunaújváros, 2021. november …... 

 

Tisztelettel:                

       ………………………………………… 


