
 

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

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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Díjadat-módosítási kérelem 
gázmérő nélküli – átalánydíjas – felhasználási helyek esetében 
 

Szerződéses folyószámla száma1:  __ __ __ __ __ __ __ __  

Felhasználási hely azonosítója:  __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Felhasználó adatai 

Név: ________________________________________________________________________ 

Anyja neve:___________________________________________________________________ 

Születési helye:________________________Születési idő:_____________________________ 

Lakcím: __ __ __ __ irányítószám _________________________________________ település, 

_____________________________________________ utca/út/tér _____ házsz. ______ épület  

______ lépcsőház ______ emelet ______ ajtó. 

 
Felhasználási hely adatai 

__ __ __ __ irányítószám ________________________________________________ település, 

_______________________________________________ utca/út/tér _____ házsz. ____ épület  

______ lépcsőház ______ emelet ______ ajtó. 

 
Mérési pont azonosító1: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Ezúton kérem a fenti felhasználási helyre vonatkozó átalánydíjas szerződésem adatait a 
következőképpen módosítani: 

Szobák száma:   ______ db egész szoba + ______ db fél szoba 

(Kérjük, a helyiségekről a tulajdoni lapon szereplő, eredeti építészeti besorolás alapján nyilatkozzon. Az 
ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.) 

Tűzhely típusa:   ______ db főzőláng, sütő típusa2   gáz       elektromos 

Mellékletek: ___________________________________________________________________ 

Polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

 

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

 

 _____________________________ _____________________________ 
          Közös képviselő aláírása (szükség szerint)     Felhasználó aláírása 
  
 

1A számlán megtalálható 
2Kérjük, a sütő típusát X-szel jelölje 
 

vonalkód 
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Tájékoztató 

A havonta kiszámlázandó hőmennyiség meghatározásakor a 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 2. 
számú melléklete alapján a lakás szobaszáma és a tűzhely típusa a meghatározó, függetlenül a 
lakásban élők számától, főzési szokásaitól. 

A tűzhely átalánydíjas nyilvántartásának módosításához a tűzhely típusát és annak beüzemelését 
igazoló dokumentumok (számla, munkalap vagy garanciajegy másolatának) csatolása szükséges. 
A megfelelő igazoló dokumentumok kíséretében benyújtott igénylést követő hónaptól kezdve már 
a módosítás alapján számolunk el. Ha az általunk nyilvántartott szobaszám adatában van eltérés, 
a módosításhoz csatolni kell a tulajdoni lap / alapítói okirat másolatát vagy a szobák számát is 
tartalmazó adásvételi szerződést. 


