
 

A földgáz egyetemes szolgáltatás 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 www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon és az ügyfélszolgálati 
irodáinkban érhetőek el. Az energiaszolgáltató megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el. 
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Nyilatkozat átíráshoz 

 

 

Új felhasználó adatai 
 
Név: ______________________________________ Születési név: _______________________ 

Anyja neve: ___________________________________________________________________ 

Születési helye: _____________________________ Születési idő: __ __ év __ __ hó __ __ nap  

__ __ __ __ irányítószám ________________________________________________ település, 

_______________________________________________ utca/út/tér _____ házsz. ____ épület  

______ lépcsőház ______ emelet ______ ajtó. 
 
telefon: ___________________________, e-mail: _____________________________________ 
 
Értesítési cím: __ __ __ __ irányítószám ____________________________________ település, 

_______________________________________________ utca/út/tér _____ házsz. ____ épület  

______ lépcsőház ______ emelet ______ ajtó. 

 
Földgáz felhasználóazonosító1: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

Felhasználási hely adatai 
 

__ __ __ __ irányítószám ________________________________________________ település, 

_______________________________________________ utca/út/tér _____ házsz. ____ épület  

______ lépcsőház ______ emelet ______ ajtó. 
 

 
Mérési pont azonosító2: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Felhasználási hely azonosító2: __ __ __ __ __ __ __ __  
 
     Jelölje X-szel, ha mérő nélküli (átalánydíjas) a felhasználási hely 
 
Gázmérő gyári szám: _____________Aktuális mérőállás3: _____________ m3 

Gázmérő gyári szám: _____________Aktuális mérőállás3: _____________ m3 

 
Alulírott kijelentem, hogy 

 a fenti felhasználási helyen vállalom a felsorolt gyártási számú mérőberendezés(ek) utolsó 
kifizetett mérőállásától és annak dátumától, átalánydíjas felhasználási hely esetén az utolsó 
befizetett hónaptól a földgáz díjának (valamennyi a földgáz vételezésből eredő díj/költség/ 
késedelmi kamat) teljeskörű kiegyenlítését, megfizetését, 

 fenti felhasználási helyre a jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg földgáz egyetemes 
szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés megtételével kezdeményezem a földgáz egyetemes 
szolgáltatási szerződés megkötését, 

vonalkód 

http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok
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 a földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés velem történő megkötéséből eredően, az egyéb 
szerződéskötésre jogosultakkal szemben minden felelősséget vállalok, 

mint örökös/leendő örökös vállalom, hogy ha a végleges hagyatékátadó végzés alapján a jelen 
felhasználási helyet érintően tulajdonosváltozás történik, azt az Üzletszabályzatban foglaltak 
szerint a hagyatékátadó végzés véglegessé válásától számított 15 napon belül bejelentem4. 

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

 
 

___________________________ 

                  Felhasználó aláírása  

Előttünk, mint tanúk előtt: 

_______________________  _________________________ 

Név  Név 

_______________________  ________________________ 

Cím  Cím 
 

 
1amennyiben új felhasználó, bármely más felhasználási helyhez kapcsolódóan már rendelkezik felhasználó azonosítóval, akkor annak 
számláján megtalálható Ӏ 2a régi felhasználó számláján megtalálható Ӏ 3a számlázás beindításához szükséges információ. Ӏ 4Elhunyt 
felhasználóról történt átírás esetén kötelező kitölteni. 
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki! 


