Dokumentum azonosító: G-MU-2.1-4-NY09

FLB 1.4-2-9.
változatszám: 10
jóváhagyva: 2019.07.01

MEGRENDELÉS

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
A Megrendelő második oldalán válasszon a megrendelt tevékenységek közül!
Munkavégzés címe
Település:
Út/utca/tér, stb.:
Házszám:

lépcsőház

Irányítószám:

Helyrajzi szám:

emelet

ajtó

Tervdok. száma:
Gázmérő gyári
száma:

Mérési pont azonosító (POD):
Számlafizető adatai
(amennyiben nem egyezik meg a Megrendelő adataival)

Megrendelő adatai
Név/Cég neve:

Név/Cég neve:

1Adószám:

1Adószám:

1Cégjegyzékszám:

1Cégjegyzékszám:

2Születési
2Anyja

2Születési

hely, idő:

hely,

idő:
2Anyja

neve:

neve:

Lakcím/székhely
számlázási cím:

Lakcím/székhely
számlázási cím:

Telefon/fax:

Telefon/fax:

e-mail:

e-mail:

3Számlaszám:

3Számlaszám:

Fizetési mód:
Cég/társasház/lakásszövet képviseletében személyesen eljáró személy

Átutalás 
Név

Csekk 
Lakcím

3Telefon/fax

Költségvállaló nyilatkozat
Alulírott Megrendelő, vagy a megrendelőtől eltérő számlafizető esetén Számlafizető, feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget
vállalok arra, hogy a fentiekben megrendelt munkavégzés kapcsán felmerülő, a MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. mindenkor érvényes
„Különdíjas és egyéb szolgáltatási díjszabás” szerinti díjakat a MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. által kibocsátott számla fizetési határidején belül maradéktalanul megfizetem.

………………..………………………..
számlafizető aláírása
A gyorsabb ügyintézés, időpont egyeztetés érdekében kérjük a telefonszámot és az email címet megadni szíveskedjenek!
A "Megrendelő adatai" mezőit minden esetben ki kell töltetni, a "Számlafizető adatai" mezőket csak akkor, ha az a Megrendelővel nem egyezik meg.
Ha a Megrendelő eltér a munkavégzés címén nyilvántartott felhasználótól, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt Meghatalmazás szükséges, hogy eljárhat a nevében.
Amennyiben a megrendelt munka

a felhasználási hely végleges megszüntetésére vonatkozik, akkor a megrendelt tevékenység „Különdíjas és egyéb szolgáltatási díjszabásban” foglalt várható díjának 100%-áról előlegbekérő kerül kiállításra, vagy, ha

várható díja meghaladja az 500 000,- Ft-ot, azaz ötszázezer forintot, a megrendelt tevékenység várható díjának 50%-áról
előlegbekérő kerül kiállításra.
Elektronikus ügyintézés esetén az előlegbekérő gyors megküldése érdekében, kérjük az e-mail címet feltétlen feltüntetni. A munkavégzés feltétele az előlegbekérő összegének beérkezése társaságunkhoz.
1 Cég esetén kell kitölteni.
2 Magánszemély esetén kell kitölteni.

A munkavégzés díja a weboldalunkon is elérhető, a mindenkor hatályos díjszabályunk, a 8/2020. (VIII.14), MEKH rendelet és H2332 és
H2386 határozat szerint kerül megállapításra. (https://www.mvmhalozat.hu/gaz/oldalak/1165 )

Kérjük jelölje X-el választását a  mezőben!
Telekhatáron belüli szolgáltatások
Több lakásos épületben csatlakozóvezetékkel kapcsolatos megrendelések:

 Gázszolgáltatásból kizárt több lakásos épületben …..…….. db gázmérő leszerelése és csatlakozóvezeték üzembe
helyezése, gázmérő(k) felszerelése műszaki-biztonsági ellenőrzést követően
(Szükséges melléklet a Felhasználási helyek listája)

 Csatlakozóvezeték üzemen kívül helyezése több lakásos épületben ….…... db gázmérő leszerelése és csatlakozóvezeték üzembe helyezése, gázmérő(k) felszerelése a műszaki-biztonsági ellenőrzést követően
(Szükséges melléklet a Felhasználási helyek listája)

 Átalánydíjas, gázszolgáltatásból kizárt több lakásos épületben csatlakozóvezeték üzembe helyezése műszaki-biztonsági ellenőrzést követően

Lakások száma: …….… db

 Átalánydíjas több lakásos épületben csatlakozóvezeték üzemen kívül helyezése és csatlakozóvezeték üzembe helyezése műszaki-biztonsági ellenőrzést követően

 Csatlakozóvezetéken tömörségmérés (nyomáspróba)

Lakások száma: …….… db
Lakások/gázmérők száma: ….…… db

Egy felhasználási helyet érintő megrendelések:
Gázmérő leszerelése:  gázszolgáltatás szüneteltetése miatt

 felhasználói berendezés átalakítása miatt
 szerződéssel nem rendelkező felhasználási helyen gázmérő leszerelése
Gázmérő felszerelése:  gázszolgáltatás szüneteltetését követően (átalakítás nem történt)

 felhasználói berendezésen történt átalakítást követően (feltétele pld. készülékcsere dokumentumok benyújtása megtörtént vagy társaságunk által felülvizsgált tervdok. alapján végzett
kivitelezés sikeres műszaki-biztonsági ellenőrzésének megléte)

 Csatlakozóvezeték üzemen kívül helyezése, vágása szüneteltetett vagy megszüntetett felhasználási helyen
 Gázmérő, nyomásszabályzó meghibásodásának, sérülésének bejelentése
Hiba rövid leírása: …………………………………………………………………………………………………..…….…..

 Gázmérő előtti fogyasztói főcsap cseréje
 Jogi zár pótlása, sérülésének bejelentése
Egyéb:

 Szakfelügyelet megrendelése a felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján, a 8/2020 (VIII. 14.) MEKH
rendelet III. fejezet 16. § (1) ai) pont szerinti

 Helyszíni műszaki konzultáció megrendelésre (feltétele: érvényes, társaságunk által felülvizsgált tervdokumentáció)
Telekhatáron kívüli szolgáltatások

 Közterületi fogyasztói főelzáró beépítés (ívzár csere) ingatlanon tervezett átalakítási munkák miatt
 Közterületi fogyasztói főelzárón végzett egyéb munka (pld. tereprendezés miatt szintbe helyezés, áthelyezés)
 Ingatlant ellátó gáz elosztóvezetéki leágazáson történő munkavégzés/áthelyezés megrendelése
 Ingatlant ellátó gáz elosztóvezetéki leágazás ideiglenes levágása (építkezés, bontás, átépítés)
 Ingatlant ellátó gáz elosztóvezetéki leágazás végleges levágása (gázszolgáltatás végleges megszüntetése esetén)
 Egyéb elosztóvezetéken végzendő munkák (védelembe helyezés, kiváltás, áthelyezés, süllyesztés, üzembe helyezése stb.)

 Közterületi munkavégzés esetén szakfelügyelet megrendelése
Megjegyzés: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Budapest, 20….. év ……………. hó ……. nap

..........................................................
megrendelő aláírása

A gázszolgáltatásba történő új bekapcsolást, megszüntetését, és az azt követő gázmérő visszaszerelésének megrendelését az Önt ellátó földgáz kereskedőjénél szükséges megrendelni.
Amennyiben kereskedője az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., a szükséges információk, nyomtatványok elérhetőek
a www.mvmnext.hu weboldalon.
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.

