vonalkód

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL RENDELKEZŐ VALLÁSI KÖZÖSSÉG
VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÓI NYILATKOZATA
A FELHASZNÁLÁSI HELY HÁZTARTÁSI JELLEGÉRŐL A LAKOSSÁGI
ÁRSZABÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ*
A felhasználó (jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség) adatai
Villamos energia felhasználóazonosító (a számláról): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség neve, megnevezése:
_____________________________________________________________________________
Székhelye:____________________________________________________________________
Nyilatkozó képviselő neve: _______________________________________________________
Nyilvántartási szám: __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adószám: __ __ __ __ __ __ __ __- __- __ __

Telefonszám: ____________________________ E-mail-cím: ____________________________
A felhasználási hely adatai
__ __ __ __ irányítószám, ________________________________________________ település,
____________________________________________________________________ utca, út, tér
_______ házszám, _______ épület, _______ lépcsőház, _______ emelet, _______ ajtó
Felhasználási hely azonosítója (a számláról): __ __ __ __ __ __ __ __ __
Mérési pont azonosítója (a számláról): ______________________________________________
Gyáriszám:_____________________
Gyáriszám:_____________________

Aktuális mérőállás: ____________ kWh
Aktuális mérőállás: ____________ kWh

Kérjük adja meg az aktuális mérőállást, ennek hiányában becslést alkalmazunk!
A felhasználási hely jellege (a megfelelőt jelölje meg):  lakóépület

 lakás  plébánia

 parókia  rendház  üdülő vagy hétvégi ház





* Felhívjuk figyelmét, hogy lakossági árszabás a hatályos jogszabályi rendelkezés alapján csak
olyan ingatlanok esetén kérhető, ahol kizárólag lakossági célú felhasználás történik.1


Kérjük, a nyomtatványt – az aláírások kivételével – olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki.
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Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11.
§ (1) bekezdésében1 foglaltakra figyelemmel a jelen nyilatkozat aláírásával a fent megjelölt jogi
személyiséggel rendelkező vallási közösség mint felhasználó (ügyfél) részéről polgári és büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felhasználó tulajdonában álló, a jelen nyilatkozatban
megadott felhasználási helyet képező egy vagy több ingatlan a villamosenergia-ellátásának
biztosítása érdekében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel vagy jogelődjével korábban
megkötött vagy a jövőben megkötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében háztartásnak
minősül, mert az a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A.
§ (1) bekezdésében meghatározott személy (a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a
nyilvántartásba vett egyház belső szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában
álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy egyéb
jogviszonyban teljesítő természetes személy [egyházi személy] vagy vallási egyesület vallásos
szertartást hivatásszerűen végző tagja, a vallási egyesület szolgálatában álló, munkaviszonyban vagy
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy) életvitelszerű lakhatására szolgál, és az
így igénybe vett villamosenergia-szolgáltatással jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösségünk, mint felhasználó nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek.
A fentiekre figyelemmel a jelen nyilatkozat aláírásával kérem, hogy a megjelölt felhasználó
(ügyfél) részére a villamos energiát a megadott mérőállástól a lakossági felhasználók árszabása
szerint számolják el. Egyúttal tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakat a
szolgáltató jogosult a helyszínen ellenőrizni.
Kelt: _____________________________, 202 __ év __ __ hó __ __ nap.
____________________________
Felhasználó / Nyilatkozó aláírása
Kérjük, hogy nyilatkozatának aláírt, példányát küldje vissza számunkra:
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700 vagy ugyfelszolgalat@mvm.hu
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: ___________________________


A villamos energia egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási villamosenergia-vásárlási 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 www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el.
Az energiaszolgáltató megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. és az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft. látja el.
11.§ (1) A villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény alkalmazásában a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség, annak
belső egyházi jogi személye vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: jogi személyiséggel rendelkező vallási
közösség) a tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház,
továbbá a hozzá kapcsolódó garázs villamosenergia- és földgázellátásának biztosítása érdekében megkötött szerződés tekintetében háztartásnak minősül,
ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház a lelkiismereti
és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy
12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy (az egyházi személy a bevett egyház, a bejegyzett egyház, illetve a nyilvántartásba vett egyház belső
szabályában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban vagy
egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja a vallási egyesület szolgálatában
álló, munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy) életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett
szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.
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