Földgáz Elosztói Csatlakozási Igénylőlap

Azonosító szám:
Benyújtás időpontja:

Földgáz Elosztói Csatlakozási Igénylőlap
Kérjük, hogy az alábbi igénylőlapot hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki! Az
igénylőlap kitöltése előtt kérjük, olvassa el a kitöltési útmutatót! Az igénylőlap kitöltésére online is
lehetősége van az alábbi honlapcímen: https://www.mvmhalozat.hu/

I.

Gázigénylő adatai

Természetes személy esetén:
Név: ...............................................................................................................................................
Lakcím:

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

Anyja neve: .....................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..........................................................................................................................
Telef onszám, e-mail cím: .................................................................................................................
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: ..................................................................................................
Gazdálkodó szervezet esetén:
Cégnév: ..........................................................................................................................................
Cég székhelye:

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

Cégjegyzék száma: .........................................................................................................................
Adószáma: ......................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: ..................................................................................................
II.

Felhasználási helyre vonatkozó adatok

Felhasználási hely címe:............................................................................... helyrajzi szám: .............
Gázigény jellege:

Lakossági:
Nem lakossági:

Időszakos:

(Nem lakossági igény esetén töltendő!)

Felhasználási hely megnevezése:
Családi ház:

Társasház:

Lakás:

Szárító:

Ipari, üzemi létesítmény:

Tanya, zártkert:

Üzlet:

Mezőgazdasági épület:

A gázvételezés megkezdésének tervezett időpontja:

Iroda:

Nyaraló:

Egyéb:……..……………….

év

hónap

Új igény esetén kérjük az alábbi adatokat megadni szíveskedjen:
Igényelt maximális kapacitás: ................ m3/óra Igényelt éves gázmennyiség: ...................... m3/év
Kapacitásnövelés esetén kérjük az alábbi adatokat megadni szíveskedjen:
Meglévő vásárolt kapacitás: ..................... m3/óra
Igényelt többlet kapacitás: ....................... m3/óra

Igényelt kapacitás összesen: ................. .
m3/óra
Igényelt éves gázmennyiség: ................. …m3/év

POD azonosító: .............................................................................................................................

A személyes adatokat az érvényes személyazonosító okmányban szereplő adatokkal egyezően kérjük feltüntetni!
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III.

Értesítésre vonatkozó adatok

Levelezési név: ................................................................................................................................
Levelezési cím:

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

E-mail cím: ......................................................................................................................................
Az Ajánlatot és az Elosztói Csatlakozási Szerződést elektronikus úton
megküldeni.
IV.

/ levélpostai úton

kérem

Egyéb, az igénnyel kapcsolatos közlemény, megjegyzés

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

V.

Csatolt melléklet (Tulajdoni lap és térképmásolat benyújtása kötelező!)

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat:
Aláírási címpéldány:

db

Térképmásolat:

db

db

Egyéb: ............................................................................................................................................
Büntetőjogi és polgári jogi f elelősségem tudatában aláírásommal igazolom, hogy az igénylőlapon
f eltüntetett adatok a valóságnak megf elelnek és azok megadása a nyomtatvány kitöltési útmutatójában
f oglaltak f igyelembevételével történt.

Kelt: ........................................, 20 ...................... ........... hó ......... nap

..............................................
Igénylő aláírása
p.h.

A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati 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.
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Kitöltési útmutató
Kérjük, körültekintően olvassa el az útmutatót, és a leírtak f igyelembevételével szíveskedjen nyomtatott
nagybetűkkel kitölteni a Földgáz Elosztói Csatlakozási Igénylőlapot.
Gázigénylő adatai

I.

Az igénybejelentő lapot az ingatlan tulajdonosának nevére kell kitölteni. A tulajdonjogot f öldhivatali
tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés csatoltásával kell igazolni. A személyes adatokon kívül kérjük,
szíveskedjen telef onszámot és e-mail címet megadni, így szükség esetén munkatársaink f el tudják
venni Önnel a kapcsolatot.
Gazdálkodó szervezet esetén is kérjük a Kapcsolattartó neve, elérhetősége rovat kitöltését.
Kapcsolattartóként tervezője/kivitelezője elérhetőségeit is megadhatja.
II.

Felhasználási hely adatai

Címadatok: Adja meg a f elhasználási hely irányítószámát és pontos címét, valamint az ingatlan helyrajzi
számát.
Időszakos f elhasználó: Az a nem lakossági felhasználó, aki október 1-jétől március 31-éig terjedő
időszakban nem használ f öldgázt.
A gázvételezés megkezdésének tervezett időpontja rovathoz azt a legkorábbi időpontot adja meg,
amikortól vételezni kívánja a f öldgázt. Amennyiben az igénylőlapon megadott időpontra nem
lehetséges a vásárolt kapacitás biztosítása (pl. tervezést és kivitelezést igényel a csatlakozási pont
kialakítása), úgy a rendelkezésre állás időpontját Társaságunk az Elosztói Csatlakozási
Szerződésben rögzíti.
Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult f elhasználók esetén a gázvételezés tervezett időpontját
minden esetben kérjük megadni, mivel ez előtt az időpont előtt a f ejlesztési díj elszámolására
vonatkozó időszak nem kezdődik el (11/2016 (XI.14.) MEKH rendelet 50.§ (3)).
Új igény: Ha az adott ingatlan csatlakozási ponttal még nem rendelkezik, vagy további új gázmérő
f elszerelését kéri, az „Új igény” mezőt szíveskedjen kitölteni. Több f elhasználási hely esetén a
f elhasználási helyek számát és a hozzájuk tartozó igényelt kapacitást. Pl.: 1*4 m 3/h, 2*16 m3/h.
szíveskedjen megadni. Új leágazó vezeték (csatlakozási pont) kiépítés e minden esetben díjköteles!
Kapacitásnövelés: Amennyiben az adott ingatlanon már van f öldgázf elhasználás, azonban
többletkapacitásra van szükség, ez a pont töltendő ki. Kérjük, adja meg a f elhasználási hely POD
azonosítóját is, amit a gázszámlán a Számlarészletező oldalon talál meg.
Kapacitás, gázmennyiség: Az igényelt maximális gázkapacitás az a gázmennyiség, amit az összes
készülék a maximális terhelésen óránként elf ogyaszt. Egy közepes méretű, átlagos családi ház
gázteljesítmény igénye általában a 4 m 3/h-t nem haladja meg, de kérjük, konzultáljon
tervezőjével. Az igényelt éves gázmennyiség az a mennyiség, amit Ön egy év alatt f el kíván
használni. Az adatok megadásához kérjük, konzultáljon tervezővel. Felhívjuk f igyelmét, hogy a
megadott adatok megf elelősége a gázigénylő f elelőssége.
III.

Értesítésre vonatkozó adatok
Amennyiben az értesítési cím megegyezik a „Gázigénylő adatai” rovatban megadottakkal, abban az
esetben a levelezési név és cím megadása nem kötelező. Kérjük, X -el megjelölni szíveskedjen, hogy
az Ajánlatot és az Elosztói Csatlakozási Szerződést elektronikusan vagy postán szeretné megkapni.

IV. Egyéb, az igénnyel kapcsolatos közlemény, megjegyzés
Ebben a rovatban olyan kiegészítő inf ormációkat közölhet, amelyeket a gázigénnyel kapcsolatban
f ontosnak tart.
V.

Csatolt melléklet
Kérjük, hogy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, valamint szintén 30 napnál nem régebbi
f öldhivatali térképmásolatot minden esetben csatolni szíveskedjen. Társaságunk nem hiteles tulajdoni
lapot, valamint térképmásolatot is elf ogad. Gazdálkodó szervezet esetén az aláírási címpéldány
csatolása szintén kötelező.
A f öldhivatali térképmásolaton Önnek lehetősége van bejelölni, hogy hova szeretné a csatlakozási
pont (gázcsonk) helyét. Társaságunk a megadott csat lakozási pont helyét a tervezésnél lehetőség
szerint f igyelembe veszi. Felhívjuk f igyelmét, hogy Társaságunk az elosztóvezeték tervezésénél
minden esetben a legkisebb költség elvét köteles betartani.
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