
Az egyetemes földgázszolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást az 
Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel 
Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban 
kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 
A tájékoztatók a http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft látja el. 
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ÜSZ-7.3-02 v21 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS (AJÁNLATKÉRÉS )
egyetemes földgázszolgáltatás igénybevételére 

Felhasználó azonosító száma: ................................................................ 

Felhasználási hely azonosítója:............................................................... 

Alulírott (Ajánlatkérő) 

Név1 / Megnevezés2: ...................................................................................................................................................... 

Születési név1 / Rövidített cégnév2: ................................................................................................................................. 

Születési hely és idő, anyja születési neve1:.................................................................................................................... 

Lakcím1 / Székhely2: ....................................................................................................................................................... 

Adószám1a,2: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1a,2: .................................................................................................................. 

Bankszámlaszám3: _ _ _ _ _ _ _ _– _ _ _ _ _ _ _ _ –_ _ _ _ _ _ _ _ 

ezúton bejelentem, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től egyetemes földgázszolgáltatást kívánok igénybe venni. Kérem 
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, hogy szíveskedjen a szolgáltatásra szerződéskötési ajánlatot tenni. 
Kérem az elosztóhálózat-használati szerződésem MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint megbízott által történő kezelését. 
(A kéréssel az Ajánlatkérő hozzájárul, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – amennyiben az Igénybejelentő az igénybejelentéssel érintett 
felhasználási hely tekintetében megkötött elosztóhálózat-használati szerződéssel nem rendelkezik – az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésével 
kapcsolatos ügyintézés során a területileg illetékes földgázelosztónál a nevében teljes jogkörrel eljárjon, és ennek során a szerződés megkötéséhez 
szükséges személyes adatait átadja.) 

1. AJÁNLATKÉRÉS OKA

új bekapcsolás felhasználóváltozás kereskedőváltás szolgáltatás újraindítása 

2. FÖLDGÁZFELHASZNÁLÁS CÉLJA

 Lakossági célú felhasználás: 

A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti kedvezményes többletmennyiség igénybevételéhez az erre vonatkozó külön nyilatkozat 
benyújtása is szükséges. 

- természetes személy saját háztartása (egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő, hétvégi ház vagy
lakossági célra használt garázs) fogyasztása céljára vásárol földgázt, ÉS a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés
céljából gazdasági tevékenységet

- jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége

• kizárólag a tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia,
rendház, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt, ÉS az érintett
lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház a 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 12. § (1)
bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, ÉS az így
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerző (gazdasági-vállalkozási) tevékenységet

• olyan felhasználási hely (mérési pont) fogyasztása céljára vásárol földgázt, amelyen található tulajdonában álló egy vagy
több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, ÉS amely tekintetében a földgázvételezés nem kizárólag az Ehtv. 12. §
(1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, ÉS az így
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerző (gazdasági-vállalkozási) tevékenységet

- helyi önkormányzat az önkormányzati bérlakásban élők, illetve állami bérlakás vagy szállóférőhely üzemeltetője az állami
bérlakásban vagy szállóférőhelyen élők fogyasztása céljára vásárol földgázt

- a földgáz vásárlása olyan a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek nem minősülő gázfogyasztó
készülék ellátására szolgál, amely egy vagy több épület közös fogyasztását valósítja meg, ÉS legalább az egyik épületben
található önkormányzati bérlakás, állami bérlakás vagy szállóférőhely

- a földgáz vásárlása az épületben található, önálló méréssel nem rendelkező önkormányzati vagy állami bérlakás, szállóférőhely
fogyasztását (is) biztosítja, ÉS az 5. pontban megadott mérőberendezésen keresztül történik az önkormányzati vagy állami
bérlakás, szállóférőhely fogyasztásának mérése (is)

- lakóépület közös felhasználása a földgáz vásárlása a lakóépület közös fogyasztásának céljára történik ÉS

• a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek
számát,

• 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépület, ÉS a lakóépületben a műszakilag
megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma

Műszakilag megosztott, önálló lakások száma:  ............................ db 

Önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma:  ...................... db 

 Nem lakossági célú (mikrovállalkozói) felhasználás: (ha a földgáz vásárlása sem részben, sem egészben nem minősül 

lakossági célú felhasználásnak) 

- az ajánlatkérő 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik, ÉS az ajánlatkérő a 217/2022. (VI.17.)
Korm. rendelet alkalmazásában mikrovállalkozásnak minősül, ÉS 2022. június 18-án egyetemes szolgáltatótól vásárolta a földgázt

http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok
https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/dokumentumtar
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egyenletes részszámlázás hőmérsékletfüggő részszámlázás diktálás 

3. Gázfogyasztás jellege (Kérjük, több fogyasztási jelleg esetén mindet jelölje be.) 

 fűtés  vízmelegítés  főzés  technológiai 

4. KAPCSOLATTARTÁS

Értesítési cím1,2 
(ha eltér a lakcímtől /székhelytől):................................. irányítószám ......................................................................... település 

............................................................................... utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

Telefonszám4: .......................................................................... E-mail-cím4: ...................................................................................... 

(A telefonszám / e-mail-cím megadásával az Ajánlatkérő hozzájárul, hogy vele az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a kapcsolatot telefonon / elektronikus úton tartsa.) 

5. FELHASZNÁLÁSI HELY ADATAI

Cím1,2: ................................. irányítószám ............................................................................................................................. település 

............................................................................... utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

Mérési pont azonosító1,2,5: ............................................................................................................................................................. 

Használat jogcíme1, 2: tulajdonos bérlő egyéb: .................................................................................................... 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az egyetemes szolgáltatás igénybevétele során a használat jogcímét igazoló dokumentumokat (pl. 
tulajdoni lap) jogosult bekérni. Ha a felhasználó a használat jogcímét a megadott határidőn belül nem igazolja, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az egyetemesszolgáltatási 
szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. 

Mérőberendezés(ek) gyári száma és állása (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.) 

sorszám mérő gyári szám1, 2 mérőállás1, 2 dátum1, 2 megjegyzés 

1. ..................................................  .................................................. ..................................................  .............................................. 

2. ..................................................  .................................................. ..................................................  .............................................. 

3. ..................................................  .................................................. ..................................................  .............................................. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult a földgázelosztó helyszíni el lenőrzésének eredménye alapján az adatokat módosítani 

6. VÁRHATÓ ÉVES FELHASZNÁLÁS .................. m3/év (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.)

7. ELSZÁMOLÁS/SZÁMLÁZÁS MÓDJA (Kérjük, hagyja üresen, ha nincs gázmérő.)

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 20 m
3

/h vagy azon felüli névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek esetében havi 
elszámolást alkalmaz. 

8. SZÁMLAKÜLDÉS MÓDJA

A korszerű, papírmentes elektronikus számla előnyei: 
 számláját bárhol és bármikor megtekintheti
 nincs kézbesítési idő, a számla megérkezéséről e-mailben értesíti a rendszer
 környezetkímélő

elektronikus számlát kérek az alábbi e-mail-címre: ........................................................................................................................ 
Nyilatkozat hiányában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. papír alapú számlát küld. 

9. SZÁMLAKIEGYENLÍTÉS (FIZETÉS) MÓDJA (Kizárólag lakossági célú felhasználás és papír alapú számla esetén szükséges kitölteni.)

Nem kérek postai számlabefizetési megbízást (fehér csekket), mivel a számla kiegyenlítését egyéb módon (pl. 
átutalással) kívánom teljesíteni. 

Nyilatkozat hiányában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a lakossági fogyasztó részére postai számlabefizetési megbízást (fehér csekket) küld. 
Csoportos beszedési megbízással történő fizetés a szerződéskötést követően kezdeményezhető a számlavezető pénzintézetnél az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. azonosítójával (A10897830) és a számla 3. oldalán található felhasználó azonosító számmal. 

10. RENDELKEZÉS TÚLFIZETÉS KEZELÉSÉRŐL
Kérem, hogy ha az elszámolás eredményeként a szerződéses folyószámlámon 3000 forintot meghaladó túlfizetés keletkezik, annak 
összegét az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a következő esedékes számlá(i)m fizetendő összegéből vonja le. 
Nyilatkozat hiányában az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a túlfizetést 8 napon belül visszafizeti, bankszámlaszám bejelentő részben vagy 12. 
pontban történő megadása esetén átutalással (bármilyen fizetési mód esetén). 

11. SZOLGÁLTATÁS IGÉNYELT KEZDETI IDŐPONTJA:

20........... év ..................hó .................. nap 
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12. FIZETŐ ADATAI (ha nem azonos az Ajánlatkérővel)

Név1 / Megnevezés2: ............................................................................................................................................................................ 

Születési név1 / Rövidített cégnév2: ...................................................................................................................................................... 

Születési hely és idő1: ................................... hely ........ év ..... hó ..... nap | Anyja születési neve1: ................................................. 

Lakcím1 / Székhely2: .......................... irányítószám .............................................................................................................. település 

.................................................................................. utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház....... emelet .......... ajtó 

Értesítési cím1,2: .................................................................................................................................................................................... 

Adószám1a,2:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1a,2: ................................................................. 

Bankszámlaszám3: _ _ _ _ _ _ _ _–_ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefonszám4: .................................................... | Kapcsolattartási e-mail-cím4: ............................................................................... 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez, ha az Ajánlatkérő a felhasználási helyet bérlőként 
vagy egyéb jogcímen használja (5. pont), az ajánlatkéréshez szükséges a felhasználási hely tulajdonosának kapacitáslekötési jog 
átadására vonatkozó nyilatkozatát csatolni, vagy a kapacitáslekötési joggal való rendelkezést egyéb módon igazolni. Ez esetben 
továbbá az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az Ajánlatkérő kikapcsolásra okot adó számlatartozásával (lejárt tartozásával) 
összefüggő adatait a tulajdonos részére, annak kérése esetén – a kapacitáslekötési jog későbbi érvényesítése érdekében – átadja. 

A szerződéskötéshez kapcsolódó információk, így különösen az általános szerződési feltételek a www.mvmnext.hu honlapról 
letölthetők. 

Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. 

Kelt: .............................., 20....... év ....... hó ....... nap .......................................................... ......................................................... 
Ajánlatkérő Fizető 

ha nem azonos az Ajánlatkérővel 

1 Tanú: 2 Tanú: 

Név:...................................................................................... Név: ...................................................................................... 

Lakcím: ................................................................................ Lakcím: ................................................................................. 

Aláírás: ................................................................................ Aláírás: ................................................................................. 

1,2 Az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges adat, ezért e célból az Általános Adatvédelmi 
Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. b) pontjában és/vagy a 2008. évi XL. törvény 36. § (1) bek. a) és n) pontjában 
foglaltakra figyelemmel ezen adatot kérjük megadni (1természetes személyek, 1aegyéni vállalkozók, 2nem 
természetes személyek esetén). 3Visszafizetés (9. pont) esetén pénzintézeti visszautaláshoz megadása 
kötelező. 4 Önkéntesen megadható, az érintett személy hozzájárulásával kezelt adat. 
5 A számla 3. oldalán, a mérési pont azonosító után szereplő, zárójel előtti azonosító. Új bekapcsolás esetén a 
földgázelosztóval megkötött csatlakozási szerződésben található. 

http://www.mvmnext.hu/
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FÖLDGÁZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYILATKOZAT ÜSZ-7.3-02A v12

Átadó (elköltöző) felhasználó neve1, 2: ........................................................................................................................................................ 

mint tulajdonos bérlő egyéb ..................................................................................................... jogcímen1, 2 használó. 

Születési neve1: ................................................................................ | Anyja születési neve1: .................................................................. 

Születési helye, ideje1: .................................................................................................. hely ................. év ................. hó ................... nap 

Adószáma1a,  2:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám) 1a, 2: .................................................................. 

Lakcíme1/Székhely címe2: ............................... irányítószám ........................................................................................................ település 

........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

Értesítési címe1, 2: ........................................... irányítószám ........................................................................................................ település 

........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

Telefonszáma1, 2: .......................................................................... | Bankszámlaszáma3_ _ _ _ _ _ _ _–_ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ 

Felhasználó azonosító száma1, 2: ............................................................ | E-mail-cime 4, 5: ....................................................................... 

Felhasználó elhalálozása esetén megadandó adatok 

Elhunyt felhasználó neve1: ......................................................................................................................................................................... 

mint tulajdonos bérlő egyéb ....................................................................................................... jogcímen1 használó. 

Születési neve1: ................................................................................ | Anyja születési neve1: .................................................................. 

Születési helye és ideje1: ............................................................................................... hely ................. év ................. hó ................... nap 

Elhalálozási év: ................. hónap: ................. nap .................... 1
 

Az elhalálozást bejelentő neve 1: ................................................................................................................................................................. 

Értesítési címe1: ........................................... irányítószám ........................................................................................................... település 

........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

E-mail-címe 4, 5: ................................................................................................................................................................. 

Átvevő felhasználó neve1, 2: ........................................................................................................................................................................ 

mint tulajdonos bérlő egyéb .................................................................................................... jogcímen1, 2 használó. 

Születési neve1: ................................................................................ | Anyja születési neve1: .................................................................. 

Születési helye, ideje1: .................................................................................................. hely ................. év ................. hó ................... nap 

Adószáma1a,  2:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| | Nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám) 1a, 2: .................................................................. 

Lakcíme1/Székhely címe2: ................................. irányítószám ...................................................................................................... település 

........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

Értesítési címe1, 2: ........................................... irányítószám ........................................................................................................ település 

........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

Telefonszáma1, 2: .......................................................................... | E-mail-cime 4, 5: ................................................................................. 

Átvevő felhasználó felhasználói minősége a felhasználási helyen (Kérjük, kitöltés előtt olvassa el a nyomtatvány végén található tájékoztatót.*) 

jogosult egyetemes szolgáltatásra lakossági fogyasztóként       nem lakossági felhasználóként   
nem jogosult egyetemes szolgáltatásra 

Átvevő felhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóként kijelenti 

 az egyetemes földgázszolgáltatás igénybevétele érdekében e nyilatkozat bemutatásával egyidejűleg az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt. irányába külön nyilatkozatban teszi meg ajánlattételi felhívását (ajánlatkérését).
(Ha a szolgáltatás igénybevétele során egyedi igényeket is szeretne jelezni (pl. elektronikus számlázás, fizető megadása), úgy kérjük, ezt a

lehetőséget válassza, és az „Ajánlatkérés egyetemes földgázszolgáltatás igénybevételére” elnevezésű formanyomtatványunkat is töltse ki.)

 az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től egyetemes földgázszolgáltatást kíván igénybe venni, és ennek érdekében ajánlattételi 
felhívását (ajánlatkérését) ezen nyilatkozat keretében teszi meg. (Felhívjuk a figyelmet, hogy ez esetben az alapbeállítások (pl. papír 

alapú számlázás) szerint történik a szerződéskötés, azonban azok szerződéskötést követő módosítására az üzletszabályzatban foglaltak szerint 

van lehetősége.) 
Az ajánlattételi felhívás megtételével egyben az Átvevő felhasználó mint Ajánlatkérő kéri az elosztóhálózat-használati 
szerződése MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. mint megbízott által történő kezelését. (A kéréssel az Ajánlatkérő hozzájárul, hogy 
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. – amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatkéréssel érintett felhasználási hely tekintetében megkötött 
elosztóhálózat-használati szerződéssel nem rendelkezik – az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézés során 
a területileg illetékes földgázelosztónál a nevében teljes jogkörrel eljárjon, és ennek során a szerződés megkötéséhez szükséges személyes 
adatait átadja.) 

 földgázszolgáltatás igénybevételével felhagy, ezért kéri a földgázellátás végleges megszüntetését. (Kérjük, töltse ki a 
„Megrendelés földgázszolgáltatás végleges megszüntetésére” elnevezésű formanyomtatványunkat is.)

 az egyetemes földgázszolgáltatást nem kívánja igénybe venni.

(Felhívjuk a figyelmet, hogy ez esetben az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az érintett földgázelosztónak értesítést küld, és abban jelzi, hogy 
adott felhasználási hely ellátását a továbbiakban nem biztosítja.)
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Átvevő felhasználó egyetemes szolgáltatásra NEM jogosult felhasználóként vállalja / nem vállalja, hogy a megadott felhasználási 
helyen felhasznált földgáz ellenértékét és egyéb díjait a közölt mérőállás(ok)tól az Átadó felhasználó egyetemes szolgáltatási 
szerződésének megszűnéséig fizetőként kiegyenlíti. (Kérjük, húzza alá a megfelelőt.) 

Átvevő felhasználó mint fizető adatai (Kérjük, akkor töltse ki, ha az előzőekben a „vállalja” részt húzta alá, és visszafizetés esetén 

pénzintézeti visszautalást kér.) Bankszámlaszám3: _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _ _ _ _ _ 

Felhasználási hely címe1, 2: ......................... irányítószám .......................................................................................................... település 

........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet .......... ajtó 

Mérési pont azonosítója 1, 2, 6: ……………………..................................................................................................................... ......…………………… 

Mérőberendezés(ek) gyári száma és átadáskori állása (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs mérőberendezés.): 

sorszám mérő gyári szám1, 2 mérőállás1, 2 dátum1, 2 megjegyzés 

1. .................................................. .................................................. .................................................. .............................................. 

2. .................................................. .................................................. ..................................................  .............................................. 

3. .................................................. .................................................. ..................................................    .............................................. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult a földgázelosztó helyszíni ellenőrzésének eredménye 

alapján az adatokat módosítani. 

Az Átadó felhasználó kijelenti, hogy a megjelölt felhasználási helyen a földgázszolgáltatás igénybevételével felhagy (elköltözik stb.) ezért a 

jelen okirat aláírásával az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel fennálló egyetemes szolgáltatási szerződését felmondja. Ha az 

Átadó felhasználónak a területileg illetékes földgázelosztóval megkötött elosztóhálózat-használati szerződését az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt. kezeli megbízottként, az Átadó felhasználó a jelen okirat aláírásával az elosztóhálózat-használati 

szerződését is felmondja, és kéri az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t, hogy ezzel kapcsolatban járjon el. 

Ha az Átvevő felhasználó jogosult egyetemes szolgáltatásra, 

- az Átadó felhasználó jelen okirat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben közölt mérőállás(ok)ig az annak
megfelelően készült előleg- és végszámlát kiegyenlíti.

- az Átvevő felhasználó jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. irányába a fentiek
szerinti mérőállás(ok)tól fizetési kötelezettség terheli.

- és vélelmezett örökös / az elhalálozással érintett felhasználási hely használatára örökösi státusz hiányában is jogosult személy, az
Átvevő felhasználó kijelenti továbbá, hogy az egyetemes szolgáltatási szerződés vele történő megkötéséből eredően, az egyéb
szerződéskötésre jogosultakkal szemben minden felelősséget vállal. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a jogerős hagyatékátadó
végzés alapján a megjelölt felhasználási hely használatára nem jogosult, azt a hagyatékátadó végzés jogerőssé válásától számított
15 napon belül bejelenti.

Ha az Átvevő felhasználó nem jogosult egyetemes szolgáltatásra, 

- az Átadó felhasználó jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy az egyetemes szolgáltatási szerződés felmondási ideje 30 nap,
és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. irányába a szerződés megszűnésének napja szerinti mérőállás alapján fizetési
kötelezettség terheli azzal, hogy amennyiben az Átvevő felhasználó vállalja a fizetői minőséget, úgy az Átvevő felhasználóval , mint
fizetővel az egyetemes szolgáltatás díjának megfizetéséért egyetemlegesen felel.

- az Átvevő felhasználó jelen okirat aláírásával tudomásul veszi, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az érintett
földgázelosztónak értesítést küld, és abban jelzi, hogy adott felhasználási hely ellátását a korábbi egyetemes szolgáltatási szerződés
felmondása miatt a továbbiakban nem biztosítja. Az Átvevő felhasználó jelen okirat aláírásával tudomásul veszi továbbá, hogy új
földgázkereskedelmi szerződés hiányában a felhasználási helyet a földgázelosztó külön értesítés nélkül, azonnal kikapcsolhatja. Ez
esetben a kikapcsolás elvégzéséig tartó időszakban a földgázelosztó a szerződés nélküli vételezés szabályai szerint jár el.

Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak. 

Kelt: .........................................., 20............. év .................... hó .......................... nap 

............................................................................................... ............................................................................................... 

Átadó felhasználó / a Felhasználó elhalálozását bejelentő személy Átvevő felhasználó 

1 Tanú: 2 Tanú: 
Név:...................................................................................... Név: ...................................................................................... 

Lakcím: ................................................................................ Lakcím: ................................................................................. 

Aláírás: ................................................................................ Aláírás: ................................................................................. 
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*Tájékoztató Átvevő felhasználó felhasználói minőségének meghatározásához 

 
 

 Egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztó: 
 

- az a természetes személy felhasználó, aki saját háztartása (egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő, 
hétvégi ház vagy lakossági célra használt garázs) fogyasztása céljára vásárol földgázt, ÉS a vásárolt földgázzal nem folytat 
jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet 

- a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező 
szervezeti egysége, ha 

• kizárólag a tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, 
üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt, ÉS az érintett lakóépület, 
lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház a 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 
12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, ÉS az így vásárolt földgázzal nem 
folytat jövedelemszerző (gazdasági-vállalkozási) tevékenységet 

• olyan felhasználási hely (mérési pont) fogyasztása céljára vásárol földgázt, amelyen található tulajdonában álló egy vagy 
több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, ÉS amely tekintetében a földgázvételezés nem kizárólag az Ehtv. 12. § 
(1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, ÉS az így 
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerző (gazdasági-vállalkozási) tevékenységet 

- a helyi önkormányzat az önkormányzati bérlakásban élők földgázfogyasztása biztosításának mértékéig 

- az állami bérlakás üzemeltetője az állami bérlakásban élők földgázfogyasztása biztosításának mértékéig 

- a szállóférőhely üzemeltetője a szállóférőhelyen élők földgázfogyasztása biztosításának mértékéig 

- egy vagy több épület közös fogyasztását megvalósító gázfogyasztó készülék vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, 
ha a gázfogyasztó készülék nem minősül távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőtermelő létesítménynek, ÉS legalább az 
egyik épületben található bérlakás, állami bérlakás, vagy szállásférőhely 

- az épület közös mérése vonatkozásában felhasználónak minősülő jogalany, ha a közös mérés méri önkormányzati bérlakás, 
állami bérlakás vagy szállóférőhely fogyasztását 

- a lakóépület a lakóépület közös felhasználása mértékéig, ha 

• a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
számát, 

• a lakóépület 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkezik, ÉS a lakóépületben a műszakilag 
megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma 

 

 Egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági felhasználó:  
 

- az a felhasználó, aki nem minősül lakossági fogyasztónak, és 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással 
rendelkezik, ÉS a 217/2022. (VI.17.) Korm. rendelet alkalmazásában mikrovállalkozásnak minősül, ÉS 2022. június 18-án egyetemes 
szolgáltatótól vásárolta a földgázt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 A felhasználási helyen a felhasználó személyének megváltozásával kapcsolatos ügyintézéshez szükséges adat, ezért e célból 
az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk. (1) bek. b) pontjában és/vagy a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 23/B. § (2), (4) és 
(7) bek.-ében foglaltakra figyelemmel  ezen adatot  kérjük megadni. (1természetes személyek, 1aegyéni vállalkozók, 2nem természetes 
személyek esetén). . 
3 Pénzintézeti visszautaláshoz megadása kötelező 
4 Megadása esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a kapcsolatot jogosult elektronikus úton tartani. 
5 Önkéntesen megadható, az érinett személy hozzájárulásával kezelt adat. 
6 A számla 3.oldalán, a "Mérési pont azonosító" után szereplő, zárójel előtti azonosító. 

 




