
 
 

ESZ felhasználó azonosító száma:  

ESZ felhasználási hely azonosítója:    

 

Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!  ÜSZ-7.5.4-01B v17 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-52150/2018 
A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó 
tájékoztatást a www.nemzetikozmuvek.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.nemzetikozmuvek.hu honlapon 
és az ügyfélszolgálati irodáinkban elérhető Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 

Megrendelés a gázszolgáltatás helyreállítására 
felhasználó által kezdeményezett szolgáltatás szüneteltetés esetén 
 
Mérési pont (POD) azonosító  

Felhasználó neve:  Anyja neve1:  

Születési helye1:  Születési idő1:            

Telefonszáma2:  E-mail címe2 :     

Cégjegyzékszám3:              Adószám3:         -  -   

mint Megrendelő megrendelem a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai alapján a  
 

irányítószám,   település, 

  utca, út, tér házszám (épület, emelet, ajtó) 

alatti felhasználási helyen a felhasználó kérésére megszüntetett gázszolgáltatás helyreállítását. 

A helyreállítás igényelt időpontja:  
 
Számlafizető (abban az esetben kell kitölteni, ha eltér a felhasználótól) 

Fizető neve:  Anyja neve1:  

Születési helye1:  Születési idő1:             

Telefonszáma2:  E-mail címe2:  

Cégjegyzékszám3:               Adószám3:         -  -   

Levelezési cím:  irányítószám,   

település,   utca, út, tér házszám (épület, emelet, ajtó) 

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: _________________________________________________________________ 

A megrendelés érvényessége 60 nap. Abban az esetben, ha a felhasználónak felróható ok miatt nem lehet elvégezni a 

megrendelt munkát, a megrendelés automatikusan érvényét veszti. Ha a munkavégzés a felhasználó hibájából hiúsul 

meg, a földgázelosztó jogosult az egyeztetett időpont le nem mondása miatti díjat kiszámlázni4. 
 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elosztói engedélyes a gázszolgáltatást az alábbi feltételek egyidejű teljesülése 

esetén állíthatja vissza: 

 A Megrendelő vállalja, hogy megfizeti a gázszolgáltatás szüneteltetés megszüntetésének költségeit. (A 13/2016. (XII. 
20.) MEKH rendelet alapján külön díj számítható fel a műszaki beavatkozásért; a fizetendő díj mértékét az illetékes 
földgázelosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.) 

 
 Teljesült a felhasználási helyen az illetékes elosztói engedélyes által meghatározott valamennyi műszaki és 

biztonsági feltétel (pl. kéményseprő-ipari közszolgáltatói nyilatkozat; hat hónapot meghaladó szolgáltatási szünet 
után a földgázelosztó jogosult a visszakapcsolás előtt a felhasználói berendezést és a csatlakozóvezetéket műszaki-
biztonsági szempontból a felhasználó költségére felülvizsgálni5 stb.) 

 
A jelen megrendelés aláírásával nyilatkozom, hogy a felhasználási helyen illetékes földgázelosztó mindenkori 
díjszabása szerinti díjak megfizetését vállalom.  
 
Kelt: , 201  év   hónap   nap. 

 
_________________________                        __________________________  
     Felhasználó aláírása                                                                    Fizető aláírása  

 
Tájékoztatjuk, hogy ha terv- és MEO köteles munkavégzés (átalakítás, áthelyezés, szabálytalan helyzet megszüntetése) történt, és a szükséges MEO még 
nincs meg, a z elosztó elutasíthatja a megrendelést 

 
Egyéb adatok (ügyintéző tölti ki) 

Mérőnélküli (átalánydíjas felhasználási hely  Előre fizető mérővel rendelkező felhasználási hely:  
 

Mérők gyári száma:  

A gázszolgáltatás helyreállításának helye:              gázmérőnél             közterületen    
 

vonalkód 


