
  

 

A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó 
tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az 
ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a www.mvmnext.hu honlapon és az 
ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az energiaszolgáltató 
megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el. 
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Meghatalmazás szolgáltatóváltásra 

(kereskedőváltásra) lakossági felhasználók részére 

 
Meghatalmazó adatai 

Név: ________________________________________________________________________ 

Anyja neve:___________________________________________________________________ 

Születési helye:________________________Születési idő:_____________________________ 

Lakcím: __ __ __ __ irányítószám _________________________________________ település, 

_____________________________________________ utca/út/tér _____ házsz. ____ épület  

______ lépcsőház ______ emelet ______ ajtó. 

Telefonszám: ________________________________________________________________ 

 

Felhasználási hely adatai 

__ __ __ __ irányítószám ________________________________________________ település, 

_______________________________________________ utca/út/tér _____ házsz. ____ épület  

______ lépcsőház ______ emelet ______ ajtó. 

Mérési pont azonosító:______________________________________ (a számlán megtalálható) 

 

Jelenlegi gázszolgáltató:_________________________________________________________ 

 

Gázmérő gyári száma:_____________________ (X-szel jelölje, ha gázmérő nélküli felhasználó!) 

 

Alulírott ezennel meghatalmazom az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t (1081 Budapest, II. 
János Pál pápa tér 20.), hogy a fenti felhasználási helyen történő gázellátás biztosítása 
érdekében: 

 Képviseletemben eljárva a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 31/B §-a 
szerint a jelenlegi földgázszolgáltatási (földgáz-kereskedelmi) szerződésemet 
helyettem és nevemben felmondja, valamint a szolgáltatónál (földgázkereskedőnél) 
lekötött kapacitás mértékére vonatkozó igazolást beszerezze. 

 A jelenlegi gázszolgáltatóm által kiadott kapacitásnyilatkozatban meghatározott 
kapacitás mértékéig és terhére, javamra, saját nevében bizományosként szállítási, 
tárolási és elosztási szerződést kössön a rendszerüzemeltető engedélyesekkel. 

 

 

 

 

Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki! 

vonalkód 
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A meghatalmazás visszavonásig érvényes és nem terjed ki a jelenlegi szolgáltatómmal 
(kereskedőmmel) fennálló elszámolással kapcsolatos ügyintézésre, az kizárólag a fenti ügyek 
ellátására, valamint a fenti dokumentumok MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. általi átvételére 
szól. 

 

Kelt: _____________________________, 202 __ év __ __ hó __ __ nap. 

 
 
        _______________________________ 

                                    Meghatalmazó aláírása 
 

 
 
 
1. Tanú neve: __________________________ 

 
2. Tanú neve: __________________________ 

Aláírás: _______________________________ Aláírás: _______________________________ 

Lakcím: _______________________________ Lakcím: _______________________________ 
 
 

A meghatalmazást kérjük aláírni és visszaküldeni. Figyelem! A hiányosan vagy hibásan kitöltött megbízást nem áll 
módunkban elfogadni. A www.mvmnext.hu honlapon teljes körű tájékoztatást talál az egyetemes gázszolgáltatásról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


