MVM FŐGÁZ FÖLDGÁZHÁLÓZATI KFT.

ÁTALÁNYDÍJAS (GÁZMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ)
FOGYASZTÁSI HELY IDEIGLENES SZÜNETELTETÉSÉNEK,
VÉGLEGES MEGSZÜNTETÉSÉNEK MENETE, DÍJA
Amennyiben az ügyfél a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a gázszolgáltatást, az alábbi lehetőségek
állnak rendelkezésére:
• Ideiglenes szüneteltetés akkor kérhető, ha az ügyfél huzamosabb ideig nem kívánja igénybe venni a
gázszolgáltatást (pl. ingatlan átépítése vagy felújítása esetén a munkálatok időszakára). Ebben az esetben a vezeték fogyasztói főcsap utáni ledugózására, illetve leplombálására kerül sor, a szolgáltatási
szerződés 6 hónapig érvényben marad.
A munkavégzést követően a szüneteltetés ideje alatt a földgázszolgáltató nem számláz gázátalányt.
A munkavégzés költségeinek elszámolására – előlegbekérő kibocsátása nélkül – a munkavégzés után
kiállított végszámlában kerül sor, melyben a munkavégzés díja, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban
felmerült anyagköltség egyaránt megjelenik.
• Végleges megszüntetéskor a vezeték fogyasztói főcsap előtti levágására, fémes lezárására kerül sor.
A munkálatok folyamán az ingatlant gázmentesíteni kell. A gázszolgáltatás csak tömör (szivárgásmentes) vezetékrendszer esetén biztosítható újra, ezért a visszakapcsolás feltétele a sikeres nyomáspróba.
Végleges megszüntetés esetén a szolgáltatási szerződés megszűnik, a gázátalány számlázása a munkavégzést követő hónaptól leáll.
A fogyasztási hely végleges megszüntetésének megrendelése esetén a munkavégzéshez a közös képviselő hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.
A munkavégzést megelőzően az MVM Főgáz előlegbekérőt bocsát ki, melynek befizetése a végleges
megszüntetés elengedhetetlen feltétele. A munkavégzés tényleges költségeinek elszámolására – az
előlegbekérő figyelembevételével – a munkavégzés után kiállított számlában kerül sor, melyben a munkavégzés díja, illetve a munkavégzéssel kapcsolatban felmerült anyagköltség egyaránt megjelenik.
Szolgáltatásaink díjszabása a www.mvmhalozat.hu/gaz honlapunkon érhető el.
(MVM Főgáz Földgázhálózati Kft./Ügyfeleinknek/Dokumentumtár/Egyéb dokumentumok/Különdíjas és
egyéb szolgáltatási díjszabás - 2021. október 1-jétől LINK)
A megrendelések érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a munkavégzés a felhasználónak felróható
okból meghiúsul, a megrendelés automatikusan érvényét veszti.
A fogyasztási hely ideiglenes szüneteltetési / végleges megszüntetési munkálataira előzetes időpont-egyeztetés után kerül sor.
A megrendeléshez szükséges nyomtatványok az ügyfelet ellátó földgázszolgáltató honlapján találhatók meg.
A megrendeléssel együtt benyújtandó dokumentumok:
• költségvállaló nyilatkozat (a megrendelésre szolgáló formanyomtatvány tartalmazza),
• a közös képviselő munkavégzéshez hozzájáruló nyilatkozata (megszüntetés vagy egyéb, vezetékvágással járó munkálat megrendelése esetén).
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A fogyasztási hely szüneteltetésének / végleges megszüntetésének menete:
• Az ügyfél kitölti a megrendeléshez szükséges nyomtatványokat (az MVM Next Energiakereskedelmi
Zrt. ügyfele esetében: https://www.mvmnext.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Dokumentumtar).
• Az ügyfél megrendeli a szüneteltetést a földgázszolgáltatónál (-kereskedőnél).
• A földgázszolgáltató megrendeli a munkát a fölgázelosztótól.
(Amennyiben szükséges, a földgázszolgáltató kiállítja az előlegbekérőt, amelyet az ügyfél befizet.)
• A földgázszolgáltató és az ügyfél időpontot egyeztet.
• Munkavégzés.
• Számlázás.
Kérjük, átíráskor, költözéskor a birtokba adás napjától számított 15 napon belül jelentse be a felhasználó
személyében történt változást a földgázszolgáltatónak (-kereskedőnek).
Műszaki jellegű kérdéseivel kapcsolatban keresse munkatársainkat:
www.mvmhalozat.hu/gaz/Elérhetőségek.
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