
  

1,2 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. 
3 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. 

NYILATKOZAT 
lakossági fogyasztók részére földgáz-többletkedvezmény igénybevételéhez legfeljebb 4 lakásos 
felhasználási hely tekintetében, kivéve társasházak, lakásszövetkezetek 

 

Alulírott  
Név:  ................................................................................................................................................................................  
Születési hely és idő:  ......................................................................................................................................................  
Anyja születési neve:  ......................................................................................................................................................  
Lakcím:  ...........................................................................................................................................................................  
Telefonszám1:  ................................................................................................................................................................  
Kapcsolattartási e-mail-cím2:  ..........................................................................................................................................  
Felhasználói azonosító:  ..................................................................................................................................................  

polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 
• a földgázellátásról szóló törvény szerinti lakossági fogyasztóként az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 

meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR259) 7/A. § (5) bekezdése tekintetében 
az alábbiakban megadott lakás rendeltetési egységek száma alapján vagyok jogosult a KR259 5. § (1) bekezdése szerinti 
áron földgázt vételezni, valamint 

• a lakás rendeltetési egységek számának igazolásául az alábbi dokumentumot csatoltam: 
 hatósági bizonyítvány (családi fogyasztói közösségek esetén) 
 támogatói okirat (tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevők esetén), 

amelynek az adatát nem tartalmazza az általam benyújtott hatósági bizonyítvány a lakás rendeltetési egységek 
számának megadásakor (ha a hatósági bizonyítvány tartalmazza, akkor nem kell támogatói okiratot benyújtani) 

A kedvezményes többletmennyiségre jogosult felhasználási hely adatai: 
Cím: .................................................................................................................................................................................  
Mérési pont azonosító:  ...................................................................................................................................................  
Lakás rendeltetési egységek száma:  2 darab  3 darab  4 darab 

Tudomásul veszem, hogy  
• az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a KR259. 7/A. § (5) bekezdése alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget 

a jelen nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a KR259 9. §-ában foglaltakra figyelemmel időarányosan, 
• ha az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik 

meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében a települési önkormányzat 
jegyzője felé jelzi; 

• a települési önkormányzat jegyzője, illetve annak felügyeleti szerve – az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
megkeresésétől függetlenül – saját hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására, 

• ha hatósági ellenőrzés eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, 
ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található a felhasználási helyen belül, akkor az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. a felhasználóval a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a 
KR259 5. § (2) bekezdése szerinti 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 felelek. 

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

 .....................................................................................  
felhasználó vagy 

a szabályszerűen meghatalmazott aláírása3 
Tanú1: Tanú2: 

Név:  ...............................................................  Név:  ...............................................................  
Lakcím:  ..........................................................  Lakcím:  ..........................................................  
Aláírás:  ..........................................................  Aláírás:  ..........................................................  

 
A nyilatkozatot a gyors ügyintézés érdekében javasoljuk az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
csaladikozosseg@mvm.hu e-mail címére megküldeni. 
Felhívjuk figyelmét, hogy ha a felhasználási hely nem azonosítható be egyértelműen a megadott adatok alapján, 
akkor az adott felhasználási hely tekintetében érvénytelen a nyilatkozata.  
Aláírás nélkül a teljes nyilatkozat érvénytelen! 

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

