
NYILATKOZAT 
jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség részére földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez 

Alulírott 

Név, megnevezés:  .......................................................................................................................................................... 
Székhely:  ........................................................................................................................................................................ 
Nyilatkozó képviselő neve: .............................................................................................................................................. 
Nyilvántartási szám: ........................................................................................................................................................ 

Adószám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Telefonszám1: ................................................................................................................................................................. 

Kapcsolattartási e-mail-cím1:  .......................................................................................................................................... 
Felhasználó azonosítója:  ................................................................................................................................................ 

polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról 
szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban KR259) 7/H. § (1) bekezdése szerinti lakossági fogyasztóként  

 a KR259 7/H. § (2) bekezdése tekintetében az alábbiakban megadott lakás rendeltetési egységek száma alapján, illetve

 a KR259 7/H. § (3) bekezdése tekintetében (rendház esetén, ha lakás rendeltetési egységek kialakítására nem került sor)
az alábbiakban megadott személyek számára figyelemmel

vagyok jogosult a KR259 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni. 

A kedvezményes többletmennyiségre jogosult felhasználási hely (mérési pont) adatai: 

Cím: 

Mérési pont azonosító2: 39N|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Lakás rendeltetési egységek száma: darab 

2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 
12/A. § (1) bekezdésében meghatározott, 2022. október 1-
jén a rendházban életvitelszerűen lakó személyek száma: 

fő3 

Tudomásul veszem, hogy 

 az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a KR259. 7/H. § (2), illetve (3) bekezdése alapján meghatározott kedvezményes
mennyiséget a jelen nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől – a KR259 9. §-ában foglaltakra figyelemmel
időarányosan – alkalmazza,

 a lakás rendeltetési egységek számának és a 2011. évi CCVI. törvény 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1)
bekezdésében meghatározott, 2022. október 1-jén a rendházban életvitelszerűen lakó személyek számának egyidejű
megadása esetén a többletkedvezmény meghatározása a lakás rendeltetési egységek száma alapján történik,

 a többletkedvezményre való jogosultság ellenőrzése érdekében a jogosultságot alátámasztó irato(ka)t az MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt. legalább 15 napos határidő biztosításával bármikor jogosult bekérni,

 jogosulatlan igénybevétel vagy a jogosultságot alátámasztó irat(ok) határidőn túli megküldése esetén a jogosulatlanul
igénybe vett kedvezménnyel kiszámlázott földgázt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a versenypiaci költségeket
tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron számolja el,

 amennyiben a nyilatkozatban foglalt adatokban változás következik be, azt az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. felé 15
napon belül be kell jelenteni; a bejelentés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő esetleges károkért fele lek.

Kelt: ................................, 2022. év ......... hó ........ nap 

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

felhasználó vagy szabályszerűen meghatalmazottja 

szabályszerű aláírása4 

A nyilatkozatot a gyors ügyintézés érdekében javasoljuk az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
vallasikozosseg@mvm.hu e-mail-címére megküldeni. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a felhasználási hely (mérési pont) nem azonosítható be egyértelműen a megadott 
adatok alapján, akkor az adott felhasználási hely tekintetében érvénytelen a nyilatkozata.  
Aláírás nélkül a teljes nyilatkozat érvénytelen! 

1 A telefonszám és az e-mail-cím önkéntesen megadható, az érintett személy hozzájárulásával kezelt adat. Ezek megadása így nem kötelező, de célszerű az esetleges 
adategyeztetés, visszaigazolás céljából. 
2 A számla 3. oldalán található, összesen 16 karakterből álló adat. 
3 Megadása abban az esetben szükséges, ha a rendházban nincs önálló lakás rendeltetési egység kialakítva. 
4 Meghatalmazott általi aláírás esetén a meghatalmazás is csatolandó! 

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. 

http://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok
mailto:vallasikozosseg@mvm.hu

