
  

 
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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Szerződéskötési tudnivalók földgázfelhasználó változása esetén 
 

A földgázellátásról szóló törvény (GET) előírása szerint az egyetemes szolgáltatásra jogosult, azt igénybe 
vevő felhasználónak az elosztói engedélyessel elosztóhálózat-használati, az egyetemes szolgáltatói 
engedélyessel egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződést kell kötni. 
Szerződéskötésre felhasználóváltozás (átírás) esetében, illetve minden olyan esetben szükség van, amikor 
a szerződés a szolgáltatás igénybevételével létrejött, de az nincs írásba foglalva. 
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a felhasználó elosztóhálózat-használati és egyetemes 
szolgáltatási szerződéseit összevontan kezeli, ha a felhasználó ezt kéri. 
A felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződés aláírásával megbízhatja az egyetemes szolgáltatót, 
hogy képviseletében teljes jogkörrel eljárjon a területileg illetékes elosztói engedélyesnél az elosztóhálózat-
használati és hálózat-csatlakozási szerződések megkötésekor. 
Az egyetemes szolgáltatási szerződés alapján a felhasználó részére a rendszerirányítási, földgázszállítási, -
tárolási és -elosztási szolgáltatásokat biztosítottnak kell tekinteni. 
 
Szerződéskötéssel kapcsolatos tudnivalók 

 Az egyetemes szolgáltatási szerződés hatálybalépésnek feltétele az érvényes elosztóhálózat-használati 
szerződés. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult az üzletszabályzata alapján az elosztóhálózat-
használati szerződést (EHSZ) az összevont szerződéskezelés keretén belül kezelni. 

 A szerződéseket felhasználási helyenként, a tulajdonossal, illetve azzal a földgázt vételező 
felhasználóval kötjük meg, akinek a tulajdonos a kapacitáslekötési jogot átadta. 
Ha a díjfizetést nem a felhasználó vállalja, a fizető adatait a szerződés megfelelő pontjában kell 
feltüntetni. Ilyen esetben kérjük, hogy azokat a felhasználó és a fizető is írja alá. 

 A levelezési címnél kérjük feltüntetni, ha a számlát a felhasználótól és fizetőtől eltérő névre, címre kérik 
postázni. 

 Az egyetemes szolgáltatási szerződés árszabás alapú. Az árszabást a felhasználás célja határozza meg. 
Az Árrendelet értelmében az alábbi árszabások érvényesek: 
o 20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók, kivéve a 

fogyasztói közösségeket, 
o 20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók, 
o 20 m3/h alatti névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező társasházak, fogyasztói közösségek 

árszabása, 
o 20 m3/h és annál nagyobb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező lakossági felhasználók 

árszabása (beleértve a társasházakat is), 
o 20 m3/h névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező nem lakossági felhasználók árszabása, 
o átalánydíjas (gázmérővel nem rendelkező) felhasználók árszabása. 

 Azon jogi személlyel, amely a földgázt lakás vagy üdülő ellátására használja, nem lakossági felhasználók 
árszabása alapján kötünk szerződést. 

 A fogyasztói közösségek gázellátása az egyetemes szolgáltatási szerződés megfelelő pontjának 
megjelölésével, illetve külön nyilatkozattal igényelhető. (www.mvmnext.hu, „Fogyasztói közösségi 
nyilatkozat”). 

 Új építésű ingatlanok esetében, ha a mérőszerelés időpontjában a lakások értékesítése még nem 
történt meg, egyetemes szolgáltatási szerződést az építtető vállalkozással kötünk, ha az építtető jogosult 
az egyetemes szolgáltatásra. A felhasználóváltozás átvezetésére a lakások értékesítését követően, a 
birtokbaadás időpontjában felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján, az adott lakás aktuális 
mérőállásával kerül sor. 

 Kérjük, adja meg telefonos és e-mailes elérhetőségét, hogy szükség esetén munkatársaink felvehessék 
Önnel a kapcsolatot. 

 
A szerződéskötéshez az alábbi dokumentumok bemutatására feltétlenül szükség van: 

 lakossági felhasználó esetén: személyazonosságot igazoló irat, 

 nem lakossági felhasználó esetén: 
o a cégbíróságon bejegyzett társaságok esetében cégkivonat, 
o bírósági nyilvántartásba vétellel létrejövő jogi személy (egyesület, alapítvány stb.) esetében a 

bírósági nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős végzés, 
o fenti körbe nem sorolható más jogi személy, gazdálkodó szervezet (pl. állami, önkormányzati, 

egyéb költségvetési szerv, intézmény stb.) esetében a jogi személy létrehozását igazoló 
hivatalos okirat vagy alapítói határozat, 
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o egyéni vállalkozás esetében vállalkozói igazolvány, továbbá aláírási címpéldány (ha az adott 
felhasználó rendelkezik ezzel), 

o társasházak / fogyasztói közösségek esetén társasházi alapító okirat, vagy használatba vételi 
engedély és / vagy nyilatkozat a lakások és nem lakás célú helyiségek darabszámáról. 

 
Ha felhasználóváltozás esetén az új felhasználó az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. egyetemes 
szolgáltatását kívánja igénybe venni, a szerződéskötéshez az alábbi dokumentumok bemutatására is 
szükség van: 

 átadás-átvételi nyilatkozat; ha az átadás-átvételi nyilatkozat nem áll rendelkezésre, a használat 
jogalapjától függően az alábbi dokumentumok szükségesek: 
o ingatlan adásvétel: adásvételi szerződés vagy tulajdonilap-másolat (60 napnál nem régebbi), 
o öröklés: az elhalálozott halotti anyakönyvi kivonata/ hagyatékátadó végzés (ha van), hagyatékátadó 

végzés hiányában annak igazolása, hogy a felhasználó az ingatlan használatára jogosult. Az átírás 
halotti anyakönyvi kivonat alapján is megtörténhet, ha ezzel együtt a leendő örökös vagy 
haszonélvező a „Nyilatkozat gázmérő átírásához” nyomtatványt kitölti és beküldi, 

o haszonélvezet: 60 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolat vagy a haszonélvezeti jogra vonatkozó 
okirat, 

o bérlőváltozás: bérleti, lakásbérleti szerződés, és – ha nem a tulajdonos adja bérbe az ingatlant – a 
tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, 

o önkormányzati tulajdonú ingatlan: az önkormányzat kiutaló határozata vagy vagyonkezelővel 
kötött lakásbérleti szerződés, 

o végrehajtási jegyzőkönyv/ árverési jegyzőkönyv, 
o a korábbi felhasználó jogutód nélküli megszűnésekor az ezt igazoló hivatalos dokumentum. 

 
Ha az új felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak, szükség van a tulajdonos által aláírt, a 
kapacitáslekötési jog átadásáról szóló írásbeli nyilatkozatra (www.mvmnext.hu, „Tulajdonosi nyilatkozat 
kapacitáslekötési jog átadásáról”). 

A benyújtott adásvételi szerződésben, vagy más okiratban a szerződéskötéshez nem szükséges adatokat – pl. 
az ingatlan vételárát – a felhasználó jogosult kitakarni. Ha nem áll rendelkezésre az átadáskor rögzített 
mérőállás, az új felhasználó vállalhatja, hogy az átírás az utolsó kifizetett mérőállással történjen. 
Felhasználóváltozás esetén az elosztói engedélyes a zavartalan, biztonságos üzemelés érdekében előre 
egyeztetett időpontban helyszíni ellenőrzést végez, ellenőrzi a csatlakozóvezeték és mérőberendezés 
állapotát. Ennek során szemrevételezéssel felülvizsgálja a nyomásszabályozót és a csatlakozóvezeték 
gázmérő előtti látható szakaszát, leolvassa a gázmérő állását, vizsgálja a gázmérő állapotát, hitelességét, 
valamint ellenőrzi a jogi zárak meglétét, épségét, továbbá fényképfelvételt készít a gázmérőről. A helyszíni 
ellenőrzés térítésmentes. Kérjük, hogy a helyszíni felmérésen a szerződés megkötésére jogosult személy, vagy 
meghatalmazottja vegyen részt. Utóbbi esetben kérjük, hogy a meghatalmazást adja át a helyszínen az 
ellenőrzést végző munkatársunknak. A felmérést végző megbízott szakember fényképes igazolvánnyal és a 
feladat elvégzésére feljogosító megbízólevéllel rendelkezik. Kérjük, ezeket a munka megkezdése előtt minden 
esetben ellenőrizze. 

A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatványok beérkezését követően megtörténik az átírás és 
szerződéscsomagot küldünk ki. Ha az átíráshoz szükséges nyomtatványokat személyes ügyfélszolgálati 
irodánkban adják le, a szerződéskötés helyben megtörténik. 

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy az egyetemes szolgáltató ajánlati kötöttsége 30 napig áll fenn, így 
ha a felhasználó a szerződéstervezetet 30 napon belül nem küldi vissza aláírva, vagy arra vonatkozóan nem 
nyilatkozik, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ajánlattételi kötöttsége megszűnik. Ha Ön nem az MVM 
Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel kíván egyetemes szolgáltatási szerződést kötni, a kapcsolódó teendőkről 
kérjük, tájékozódjon ügyfélszolgálatunkon. 

 

A szerződés hiányában történő gázfogyasztás szerződés nélküli vételezésnek minősül. 

Kérdéseire készséggel válaszolunk ügyfélszolgálatunkon: telefonon: 06 20/30/70/1 474 9999; személyesen 
(időpontfoglalás a weboldalon vagy telefonon); e-mailben ugyfelszolgalat@mvm.hu, online 
ügyfélszolgálatunkon; postán 1439 Budapest, Pf. 700. 


