MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat

1. számú függelék

vonalkód

Átadás-átvételi nyilatkozat
felhasználóváltozás bejelentéséhez
Átadó (elköltöző) felhasználó neve1,2: ............................................................................................................................................
mint
 tulajdonos
 bérlő
 egyéb ............................................................................. jogcímen1,2 használó.
Születési neve1: ……………………………………… | Anyja neve1: .................................................................................................
Születési helye és ideje1:................................................................................................................................................................
Adószáma1,2: ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗–‗–‗ ‗ ……………………………………… | Nyilvántartási száma (pl. cégjegyzékszám) 1,2: ............
Lakcímehelye1 /Székhely címe2: .....................................................................................................................................................
Értesítési címe1,2: ...........................................................................................................................................................................
Telefonszáma1,2: ……………………………… | Bankszámlaszáma3: ...............................................................................................
Felhasználó azonosító száma1,2: ………………………………| E-mail-címe4,5: ................................................................................
Felhasználó elhalálozása esetén megadandó adatok
Elhunyt felhasználó neve1: .............................................................................................................................................................
mint
 tulajdonos
 bérlő
 egyéb ............................................................................... jogcímen1 használó.
Születési neve1: ……………………………………… | Anyja neve1: .................................................................................................
Születési helye és ideje1:................................................................................................................................................................
Elhalálozási év1: ………….. hónap: ………………………… nap: ……………….1
Az elhalálozást bejelentő neve1: .....................................................................................................................................................
Értesítési címe1: .............................................................................................................................................................................
E-mail-címe4,5:................................................................................................................................................................................

__________________________________________________________________________________________
Átvevő felhasználó neve1,2: ...........................................................................................................................................................
mint
 tulajdonos
 bérlő
 egyéb ............................................................................. jogcímen1,2 használó.
Születési neve1: ……………………………………… | Anyja neve1: .................................................................................................
Születési helye és ideje1:................................................................................................................................................................
Adószáma1,2: ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗ ‗–‗–‗ ‗ ……………………………………… | Nyilvántartási száma(pl. cégjegyzékszám) 1,2: .............
Lakcímehelye1/Székhely címe2:......................................................................................................................................................
Értesítési címe1,2: ...........................................................................................................................................................................
Telefonszáma1,2: ………………………………... | E-mail-címe4,5: .....................................................................................................

__________________________________________________________________________________________
Felhasználási hely címe1,2: ...........................................................................................................................................................
Mérési pont azonosító1,2,6: ..............................................................................................................................................................
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 földgáz-kereskedelmi szerződését felmondja.1,2
Az Átadó felhasználó a fentiekben közölt mérőállás(ok)ig az annak megfelelően készült előleg- és végszámla kiegyenlítését vállalja.
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.
Az Átvevő felhasználó kijelenti, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től a földgáz-kereskedelmi szolgáltatást a
fentiek szerinti mérőállás(ok)tól kívánja igénybe venni, és az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel földgázkereskedelmi
szerződést kíván kötni. (A szerződéskötés felgyorsítása érdekében az Átvevő felhasználó kitölti a honlapon
(https://www.mvmenergiakereskedo.hu ) elérhető szabadpiaci ajánlatkérőt.)
Az Átvevő felhasználó, mint vélelmezett örökös / mint az elhalálozással érintett felhasználási hely használatára örökösi státusz
hiányában is jogosult személy kijelenti továbbá, hogy a földgáz-kereskedelmi szerződés vele történő megkötéséből eredően, az
egyéb szerződéskötésre jogosultakkal szemben minden felelősséget vállal. Vállalja továbbá, hogy amennyiben a végleges
hagyatékátadó végzés alapján a megjelölt felhasználási helyet érintően tulajdonosváltozás történik, azt a hagyatékátadó végzés
véglegessé válásától számított 15 napon belül bejelenti.
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Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.
Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap

………………..……………………………
Átadó felhasználó / a Felhasználó elhalálozását bejelentő személy

………………………………
Átvevő felhasználó

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, 2nem természetes személyek esetén).| 3Pénzintézeti visszautaláshoz megadása
kötelező | 4 Megadása esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a kapcsolatot jogosult elektronikus úton tartani. | 5 Önkéntesen megadható, az
érintett személy hozzájárulásával kezelt adat.| 6 A számla 3. oldalán, a mérési pont azonosító után, zárójelben szereplő számsor.
1,2

A földgáz-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, földgáz-kereskedelmi 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 MVM Vállalkozáscsoport
egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes
adatainak kezeléséről szóló részletes Adatkezelési Tájékoztatót a www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmitajekoztatasok elérhetőségen tekintheti meg.
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Kérelem gázszolgáltatás végleges megszüntetésére
Mérési pont azonosító (POD) 1 …………………………………………………
Felhasználói azonosító szám1 :…………………………………………………
Felhasználó adatai
Felhasználó neve1: ……………………………………………………………………………………………………………….
Felhasználó születési neve1,4:……………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve1,4……………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely1, 4…………………………………..……………… Születési idő1,4 ……………………………………………
Telefonszám1: ……………………………………… E-mail-cím2: ………………………………………………………………
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1, 3: ………………………………Adószám1, 3 …………………………………
Levelezési cím1: …………… irányítószám, …………………………………………………… település,
…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó)
Lakcím1,4:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Székhely1,3:…………………………………………………………………………………………………………………..…….
Számlafizető adatai (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól)
Fizető neve1: ………………………………………………………………………………………………………………………
Fizető születési neve1,4:…………………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve1,4: ………………………………………………………………………………………………………………………
Születési hely1,4: ………………………………..……………… Születési idő1,4: ………………………………………………
Telefonszám2: ……………………………………… E-mail-cím2: ………………………………………………………………
Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)1,3: ………………………………Adószám1,3: ……………………………………
Levelezési cím1: …………… irányítószám, …………………………………………………… település,
…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó)
Lakcím1,4:…………………………………………………………………………………………………………………………..
Székhely1,3:…………………………………………………………………………………………………………………..…….
Kapcsolattartó neve és telefonszáma5:
…………………………………………………………………………………………
Felhasználási hely adatai1:
…………… irányítószám, …………………………………………………… település,
…………………………………………………… utca, út, tér …………… házszám (épület/emelet/ajtó)
Kérjük, adja meg a felhasználási helyen található, megszüntetendő gázmérő(k) gyári számát és aktuális
mérőállását:
Mérő gyári száma1

Mérőállás1

Dátum1

Megjegyzés

m3
m3
Előrefizetős mérővel rendelkező felhasználási hely



Mérőnélküli (átalánydíjas) felhasználási hely: 

Jelen megrendelés aláírásával kezdeményezem a gázszolgáltatás végleges megszüntetését.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a földgázszolgáltatásnak a jelen megrendelésem alapján a fenti
felhasználási helyen történő megszüntetése más személy(ek) jogszabályi vagy más jogait, jogos érdekeit nem sérti,
más személy(eke)t a felhasználási hely birtoklásában nem akadályoz vagy háborít.
Tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozatom esetleges megalapozatlanságából eredő mindennemű
jogkövetkezményeket, polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget teljeskörűen viselni tartozom,illetve a jogaiban
sértett harmadik személlyel/személyekkel történő esetleges jogvitákat köteles vagyok rendezni.
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A számlán megtalálható, kötelezően töltendő
1
A földgáz-kereskedelmi szerződés megszüntetésével 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) és (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel ezen adatot
kérjük megadni.
2
Önkéntesen megadható adat, időpont egyeztetés céljából célszerű kitölteni|
3
Csak nem természetes személyek (jogi személy, stb.) esetében kitöltendő.
4
Csak természetes személyek esetében kitöltendő
5
Az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről szóló részletes Adatkezelési Tájékoztatót a https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmitajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok elérhetőségen tekintheti meg.
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
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Fontos megjegyzések


A gázszolgáltatás végleges megszüntetésével egyidejűleg a földgáz-kereskedelmi szerződés és az
elosztóhálózat-használati szerződés is megszűnik.



A gázszolgáltatás végleges megszüntetése nem ingyenes, díjait az illetékes földgázelosztó mindenkori
díjszabása tartalmazza.



A gázmérő(k) véglegesen leszerelésre kerül(nek).



A gázmérő előtti vezeték nyomásmentesítésére annak megrendelése után kerülhet sor. A megrendelés a
helyszíni szemlét követően adott árajánlat alapján készül (épület/falak bontása esetén kötelező). A felhasználó
tulajdonában lévő, lezárás utáni vezetékszakasz nem marad nyomás alatt. Ezen és esetleges egyéb (pl.
földmunka) megrendelésekkel kapcsolatosan kérjük, érdeklődjön az illetékes földgázelosztónál.

Külön felhívjuk figyelmét, hogy jelen megrendelés érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak
felróható okból nem lehet elvégezni a munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszíti.
Nyilatkozat
A leszerelési mérőállás(ok)nak megfelelően készült végszámla kiegyenlítését és a gázmérő leszerelésének, illetve a
földgázszolgáltatás végleges megszüntetésének minden felmerülő költségét vállalom. Tudomásul veszem, hogy a
földgázszolgáltatás esetleges későbbi visszaállításának feltétele a vonatkozó költségek megfizetése.
Kelt: ................................, 20.......... év ......... hó ...... nap

……………………………
Felhasználó aláírása

………………………………
Fizető aláírása

A földgáz-kereskedelmi szolgáltatás biztosítása, a földgáz-kereskedelmi 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 MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. is elláthatja.
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