Kitöltési útmutató
Jelen útmutató a Földgáz Elosztói Csatlakozási Igénylőlap kitöltéséhez ad segítséget.
Kérjük, körültekintően olvassa el az útmutatót és a leírtak figyelembevételével szíveskedjen
lehetőség szerint hiánytalanul, minden esetben olvashatóan, javasoltan nyomtatott betűkkel
kitölteni a Földgáz Elosztói Csatlakozási Igénylőlapot. A hiányosan vagy olvashatatlanul
kitöltött igénylőlapot az ügyintézőink nem tudják feldolgozni.
Az egyes pontok kitöltésénél a következőkre hívjuk fel külön a figyelmet:

I. pont: Gázigénylő adatai
Természetes személy esetén az érvényes személyi okmányában szereplő adatokkal
egyezően töltse ki a gázigénylő nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét. A
telefonszám, e-mail cím megadása nem kötelező, viszont a felmerülő kérdések esetén
munkatársaink gyorsabban tudnak kapcsolatba lépni Önnel. A Kapcsolattartó neve,
elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) rovatot akkor kérjük kitölteni, amennyiben nem Ön
koordinálja teljes körűen a fogyasztóvá válás folyamatát. Javaslat:
Célszerű a tervezője/kivitelezője elérhetőségeit megadni.
Gazdálkodó szervezet esetén kérjük feltétlenül írja be a cég nevét, cég székhelyét,
cégjegyzék számát; az adószám megadása nem kötelező. A Kapcsolattartó neve,
elérhetősége rovatot kérjük kitölteni szíveskedjen. Javaslat: Célszerű a tervezője/kivitelezője
elérhetőségeit megadni.
II. pont: Felhasználási hely adatai
Adja meg a (leendő vagy meglévő) felhasználási hely irányítószámát és pontos címét, valamint
az ingatlan helyrajzi számát.
Kérjük, jelölje X-el a gázigény jellegét.
Jelölje X-el a (leendő vagy meglévő) felhasználási helyen meglévő épület rendeltetési módját.
Kérjük, csak egy típust adjon meg! Amennyiben a felsorolásban nem találja meg az Ön
felhasználási hely típusát, akkor az „Egyéb” megnevezésű helyre írja be a felhasználási hely
típusát.
A gázvételezés megkezdésének tervezett időpontja rovathoz év és hónap beírásával azt a
legkorábbi időpontot adja meg, amikortól vételezni kívánja a földgázt. Felhívjuk figyelmét, hogy
a megadott időpont a Földgázenergia Igénylőlapon részletezett gázigény teljesítésére
vonatkozó Elosztói Csatlakozási Szerződésben is rögzítésre kerül, mint azon időpont, amelyet
követően 30 napon belül a gázigénylő köteles a felhasználási hely vonatkozásában
Elosztóhálózat-használati szerződést kötni. Amennyiben az igénylőlapon megadott időpontra
nem lehetséges a vásárolt kapacitás biztosítása (pl: tervezést és kivitelezést igényel a
csatlakozási pont kialakítása), úgy a rendelkezésre állásidőpontját Társaságunk az Elosztói
Csatlakozási Szerződésben rögzíti.
Ha az adott ingatlanon felhasználási helyet (gázmérőhelyet) kíván létesíteni, abban az esetben
kérjük az „Új igény” rubrikát kitölteni szíveskedjen. Új igény esetén az „igényelt maximális
gázteljesítmény” és az „igényelt gázmennyiség” adatokat megadni szíveskedjen. Az igényelt
maximális gázteljesítmény az a gázmennyiség, amit az összes készülék a maximális
terhelésen elfogyaszt. Egy közepes méretű, átlagos családi ház gázteljesítmény igénye
általában a 4 m3/h-t nem haladja meg, de kérjük, konzultáljon tervezőjével. Az igényelt
gázmennyiség az a mennyiség, amit Ön egy év alatt fel kíván használni. Az adatok
megadásához kérjük, konzultáljon tervezővel. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott adatok
megfelelősége a gázigénylő felelőssége.

Amennyiben a meglévő felhasználási hely vásárolt kapacitása nem elegendő és ehhez további
mennyiséget (ún. többletkapacitást) igényel, abban az esetben kérjük a „Kapacitásnövelés”
rubrikát kitölteni szíveskedjen. Kérjük, adja meg a meglévő vásárolt kapacitást, az igényelt
többlet kapacitást, továbbá a kapacitásnövelés után a rendelkezésére álló kapacitást. A
meglévő vásárolt kapacitás mértékét abban az esetben töltse ki, amennyiben hitelt érdemlő
dokumentumokkal (pl. közmű nyilatkozat, elosztói csatlakozási szerződés) is bizonyítani tudja
annak mértékét. Kérjük, adja meg a felhasználási hely POD azonosítóját. Javaslat: A POD
azonosítót a szolgáltatója által kiállított, a felhasználási helyen elfogyasztott
földgázmennyiségről szóló számlán találja.
A „További mérési pont kialakítása” részt kérjük kitölteni, ha a felhasználási helyet magába
foglaló ingatlanon a meglévő mérési pont(ok) mellé egy újabb mérési pontot kíván létesíteni,
vagy az új felhasználási helyre több mérési pontot igényel. Kérjük, itt adja meg a további
mérőhelyek számát és a hozzájuk tartozó igényelt kapacitást. Pl.: 1*4 m3/h, 2*16 m3/h.
Amennyiben a további mérési pontot egy újabb leágazó gázvezeték kiépítésével kívánja
megvalósítani, abban az esetben ezt a rubrikában X-el jelölni szíveskedjen.
III. pont: 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 milyen formában
szeretné megkapni. Kérjük, csak az egyik opciót szíveskedjen megjelölni! Amennyiben egyik
opció sem kerül bejelölésre, vagy mindkettő megjelölésre kerül, továbbá amennyiben ez a
rovat nem kerül kitöltésre, abban az esetben Társaságunk a „Gázigénylő adatai” rovatban
megadott elérhetőségre küldi meg levélpostai úton a gázigénnyel kapcsolatos információkat.
IV. pont: Egyéb, az igénnyel kapcsolatos közlemény, megjegyzés
Ebben a rovatban olyan kiegészítő információkat közölhet, amelyeket a gázigénnyel
kapcsolatban fontosnak tart közölni.
V. pont: Dokumentum csatolása
Ebben a rovatban tüntethető fel, ha az igénylőlaphoz mellékleteket is csatolt. Kérjük, a tulajdoni
lap másolatát minden esetben csatolni szíveskedjen. Gazdálkodó szervezet esetén az aláírási
címpéldány csatolása szintén kötelező! Földhivatali térképmásolat megadása kötelező, ezen
a térképen Ön bejelölheti, hogy hova szeretné a csatlakozási pont (gázcsonk) helyét.
Társaságunk a megadott csatlakozási pont helyét a tervezésnél figyelembe veszi, de nem
köteles azt az Ön által megadott helyen biztosítani. Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk az
elosztóvezeték tervezésénél minden esetben a legkisebb költség elvét köteles betartani!
Amennyiben egyéb dokumentum is csatolásra kerül, azt az „Egyéb” rovatba beírni
szíveskedjen.

A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt
személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a https://mvmnext.hu/adatvedelem honlapon és az ügyfélszolgálati
irodáinkban elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. Az ügyintézés során készített
hangfelvétellel
összefüggésben
kezelt
személyes
adatokra
vonatkozó
tájékoztatást
a
https://mvmnext.hu/adatvedelem honlapon és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére
Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg.

