
 

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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Nyilatkozat előrefizetős gázmérő igénylésére 

 
Földgáz felhasználóazonosító:   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Felhasználási hely kódja:       ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Mérési pont azonosító:    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Jelenleg felszerelt gázmérő gyári száma:  ___________________________________ 

Aktuális mérőállás:     ____________________ m3 

 

Felhasználó neve: __________________________________________________________ 

Telefonszáma:     ___________________________________________________________ 

Felhasználási hely címe: __ __ __ __  irányítószám, __________________________ település, 

_______________________________________________________________ utca, út, tér  

_________ házszám, _______ épület, _______ lépcsőház, _______ emelet, _________ ajtó. 

Levelezési címe: __ __ __ __  irányítószám, ________________________________ település, 

_______________________________________________________________ utca, út, tér  

_________ házszám, _______ épület, _______ lépcsőház, _______ emelet, _________ ajtó. 

 

Nyilatkozom, hogy a fenti felhasználási helyen 

  az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. által részemre felajánlott1 előrefizetős mérőt2  

     igénylem   nem igénylem. 

   saját kezdeményezésre, költségvállalással igénylem az előrefizetős mérőt3. 

 

Kelt:_______________________________________________, 202__. ___ ___ hó ___ ___ nap 

 
 

  ________________________ 

   Felhasználó aláírása 

                                                

1 A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tv. (GET) és a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (VHR) 57.§ (7) bekezdése szerint „ha a szociálisan 

rászoruló fogyasztó részletfizetési kedvezményben vagy fizetési haladékban részesült és annak feltételeit nem teljesíti, a földgázkereskedő 

a további fogyasztást előre fizető mérő felszereléséhez kötheti”. Ha a jogszabálynak (19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (VHR) 57.§ (2),(3)) 

megfelelő módon felajánlott részletfizetési megállapodást a felhasználó nem fogadja el, nem tudjuk biztosítani az előre fizető mérő 

felszerelését, melynek következtében a hátralékot jogi úton érvényesíthetjük, és a felhasználási helyet a gázfogyasztásból kizárhatjuk. 

2 Kérjük, aláhúzással jelezze igényét. 

3 Az igénylést követően előrefizetős mérő felszerelésére vonatkozó megállapodást kell kötni az illetékes elosztói engedélyessel. Az illetékes 

elosztó a megállapodás szerinti díj megfizetése után végzi el az előrefizetős mérő felszerelését. 

 

vonalkód 


