
 

 
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. 

                                                                                                                                                                                         ÜSZ-7.5.2-02 v14 

Bejelentés  
a gázfogyasztás ideiglenes szüneteléséről  
gázmérő leszerelése nélkül, a számlázási gyakoriság módosításával 
 
Felhasználó adatai 

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

Felhasználó neve1: ______________________________________________________________________________ 

Kapcsolattartó neve (cégek esetében): _______________________________________________________________ 

Telefonszáma2: ___________________________ E-mail címe2: ___________________________________________ 

Levelezési címe: __ __ __ __ irányítószám, ___________________________________________________ település, 
 
_____________________________________________________________________________________ utca, út, tér 
 
_________ házszám, _________ épület, _________  lépcsőház, _________ emelet, _________ ajtó. 
 

Felhasználási hely adatai 

__ __ __ __ irányítószám, _________________________________________________________________ település, 
 
_____________________________________________________________________________________ utca, út, tér 
 
_________ házszám, _________ épület, _________  lépcsőház, _________ emelet, _________ ajtó. 
 
Mérési pont azonosító*:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

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

 
Ingatlanhasználat jogcíme**:   tulajdonos      bérlő  egyéb: ____________________________________ 
 

Kérjük, sorolja fel a felhasználási helyen található, a gázfogyasztás szünetelésével érintett gázmérő(k) gyári számát és 
aktuális mérőállását: 

Mérő gyári száma Mérőállás Dátum Megjegyzés 

 
m3 

  

 
m3 

  

 
m3 

  

 

 
Kijelentem, hogy a fenti felhasználási helyen 202 __ év __ __ hó __ __ napjától kezdődően a gázfogyasztás szünetel, 
ezért kérem a fenti gázmérők számlázását felfüggeszteni. 
Tudomásul veszem, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. évente – leolvasott mérőállás hiányában szükség 
szerint becsült mérőállás alapján – elszámoló számlát bocsát ki, mely tartalmazza az alapdíjakat. 
Vállalom, hogy a gázfogyasztás újrakezdéséről 5 napon belül értesítem az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t. 
Tudomásul veszem, hogy ha a gázmérő(k) leolvasása során a mérőállásból következtethető a gázfogyasztás 
újrakezdése, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a számlázási gyakoriságot módosíthatja. 
 

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

 
                                   _______________________ 
                       Felhasználó aláírása 
 
*A számlán megtalálható Ӏ ** x-szel jelölendő 
1A 2008. évi XL. törvény 125. § (1) bek. és a 36. § (1) bek. alapján az adatszolgáltatás kötelező I 2időpontegyeztetés céljából célszerű 
kitölteni. 
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki! 

vonalkód 


