
 

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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Fogyasztói közösségi nyilatkozat 

 
A felhasználó adatai 

Földgáz felhasználóazonosító*: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Név:  ________________________________________________________________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________ Születési idő: __ __ __ __.__ __.__ __.  

Nyilatkozó neve: _______________________________________________________________ 

Cégjegyzékszám1:__ __  __ __  __ __ __ __ __ __ Adószám1:__ __ __ __ __ __ __ __- __- __ __ 

Telefonszám: ____________________________ E-mail cím: ____________________________ 

 
A felhasználási hely adatai 

__ __ __ __ irányítószám, ________________________________________________ település, 
 
____________________________________________________________________ utca, út, tér 
 
_______ házszám, _______ épület, _______ lépcsőház, _______ emelet, _______ ajtó 
 
Mérési pont azonosító*:   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Felhasználási hely azonosító*:  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Aktuális mérőállás2:    _________________ m3 

 
Közös gázmérőről ellátott  
 

 _______ db önálló lakás    _______ db önálló, nem lakáscélú helyiség 

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 
Árrendelet3 előírásaira figyelemmel, a jelen nyilatkozat aláírásával, a megjelölt felhasználó 
(ügyfél) részéről polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam 
szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, és a fenti felhasználási helyet képező, közös 
gázmérővel rendelkező lakóépületben a műszakilag megosztott önálló lakások száma 
meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát. Ezért a 
felhasználási helyen vételezők összessége az Árrendelet szerinti fogyasztói közösségnek 
minősül. Kérem a jelen nyilatkozatban megjelölt felhasználó (ügyfél) részére a földgázt a 
fogyasztói közösségek Árrendeletben meghatározott árszabása szerint elszámolni. Tudomásul 
veszem, hogy a kérelemben leírtakat a szolgáltató helyszíni ellenőrzéssel jogosult ellenőrizni. 
 
Kelt: _____________________________, 202 __ év __ __ hó __ __ nap. 

 
        ____________________________ 

                                  Felhasználó / Nyilatkozó aláírása 
 

*A számlán megtalálható | 1cég esetén töltendő |2 a fogyasztói közösségi árszabás beállítása előtt az aktuális mérőállásig elszámolás történik | 369/2016 
(XII. 29.) NFM rendelet (Árrendelet) 
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki! 

vonalkód 
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Kérjük, hogy nyilatkozatának aláírt, eredeti példányát az 
 

MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 
1439 Budapest, Pf. 700 

 
címre postázza! 
 
A kapcsolattartás megkönnyítése érdekében, kérjük, adja meg az alábbi adatokat: 
 
 

Kapcsolattartó neve: ____________________________________________________________, 

címe: __ __ __ __ irányítószám, ___________________________________________ település, 

____________________________________________________________________ utca, út, tér 

_______ házszám, _______ épület, _______ lépcsőház, _______ emelet, _______ ajtó, 

telefonszáma: ____________________________ e-mail címe: ___________________________ 

 

 

 

 

  


