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MEGRENDELÉS

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

lépcsőház

emelet

Irányítószám:

Helyrajzi szám:

ajtó

Tervszám:

Számlafizető adatai

Megrendelő adatai

(amennyiben nem egyezik meg a Megrendelő adataival)

Név/Cég neve:

Név/Cég neve:

1Adószám:

1Adószám:

1Cégjegyzékszám:

1Cégjegyzékszám:

2Születési

2Születési

2Anyja

hely, idő:

neve:

2Anyja

hely, idő:

neve:

Lakcím/székhely:

Lakcím/székhely:

3Telefon/fax:

3Telefon/fax:

3e-mail:

3e-mail:

4Számlaszám:

4Számlaszám:

Átutalás 

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

Név

Csekk 
Lakcím

3Telefon/fax

Költségvállaló nyilatkozat
Alulírott Megrendelő feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok arra, hogy a fentiekben
megrendelt munkavégzés kapcsán felmerülő, a NKM Földgázhálózati Kft. mindenkor érvényes
„Szolgáltatási épületgépészeti, és csőfektetési díjszabása” szerinti díjakat a NKM Földgázhálózati
Kft. által kibocsátott számla fizetési határidején belül maradéktalanul megfizetem.
Hiányosan kitöltött megrendelést a NKM Földgázhálózati Kft. nem fogad be!
Minden üresen hagyott, szükséges mezőt hiánytalanul, olvashatóan kell kitölteni!
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 és a Számlafizető nem ugyanaz, akkor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
Meghatalmazás szükséges.
A gyorsabb ügyintézés érdekében a telefonszám és az email cím megadása ajánlott.
1
2
3
4

Cég esetén kell kitölteni.
Magánszemély esetén kell kitölteni.
Az adatszolgáltatás önkéntes.
Amennyiben a felek közötti végleges elszámolás eredményeként a megrendelő (számlafizető) javára visszatérítés jár, úgy az a Megrendelőn megjelölt
bankszámlára kerül visszautalásra.

2
Megrendelt tevékenység(ek)
Csatlakozóvezetékkel és/vagy felhasználói berendezéssel kapcsolatos szolgáltatások:
Csatlakozóvezeték üzemen kívül helyezése (átmérő a belépési ponton):

 DN……

Csatlakozóvezeték üzembe helyezése (átmérő a belépési ponton):

 DN……

Gázmérő(k) le-, felszerelése, üzembe helyezése:

 db …….

Csatlakozóvezeték javítási munkáinak egyszerűsített műszaki ellenőrzése:



Csatlakozóvezeték tömörségmérés (nyomáspróba):



Gázszolgáltatás szüneteltetése műszaki okból



Gázszolgáltatás visszakapcsolása, szüneteltetés után:



Kivitelezés megkezdése előtti gázmérő(k) leszerelés (meo előtt)

 db …….

(Szükséges melléklet a Felhasználási helyek listája)

(Csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés felújítása, javítása miatt, egy felhasználási helyet érintően)
(Egy felhasználási helyet érintően)

(Érvényes, társaságunk által felülvizsgált terv birtokában lehetséges.)

Fogyasztói vezeték javítási munkáinak egyszerűsített műszaki ellenőrzése:



Fogyasztói vezeték tömörségmérés (nyomáspróba):



Helyszíni műszaki ellenőrzés/konzultáció:



Felülvizsgált terv alapján végzett kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások:
Műszaki-biztonsági ellenőrzés (meo)



Új felhasználási hely(ek) bekapcsolása a gázszolgáltatásba, gázmérő(k) felszerelése:

 db …….

Gázmérő visszaszerelése:

gázmérő a helyszínen

 db ……

gázmérő nincs a helyszínen



Csatlakozóvezeték összekötése (meo-t követően): szabadon



földben



Gázmérő felszerelése a meo-val egy időben

 db …….

Gázmérő le-, felszerelése a meo-val egy időben

 db …….

(Amennyiben a gázmérő meo előtti leszerelése megtörtént, bezsákolva a helyszínen található)

Egyéb szolgáltatások:
Jogi zár (plomba) pótlása



Dokumentáció másolat megrendelése



Megjegyzés: ……………………………………………………………...........................…………….
………………………………………………………………………………………………………
A gázszolgáltatás megszüntetését a: Kérelem gázszolgáltatás megszüntetésére,
a gázszolgáltatás szüneteltetését: a Kérelem gázszolgáltatás szüneteltetésére
nyomtatványon kell megrendelni.

A térítés ellenében végzett munkavégzés feltétele az előlegbekérő összegének
beérkezése társaságunkhoz.
Budapest, 20….. ……………. hó ……. nap

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

A földgázelosztás biztosítása, a csatlakozási-, és elosztóhálózat-használati 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.

