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Műszaki-biztonsági
ellenőrzést végző

Időpont:

Munka
jellege:

SZERELÉSI NYILATKOZAT TERVKÖTELES TEVÉKENYSÉGRE
(A kivitelező tölti ki.)
Kérjük, hogy hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
*a nem kívánt rész áthúzandó

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítéséről*, bővítéséről*, átalakításáról*,
üzemen kívül helyezéséről*, megszüntetéséről*
Alulírott ...................................................................................................kivitelező ( tel.szám: ………………………….,
adószám: ......................................; igazolvány száma: G/............................................../.....................) bejelentem, hogy a
területileg illetékes földgázelosztónál/telephelyi szolgáltatónál, vezetékes PB-gáz szolgáltatónál nyilvántartott
jogosultságom alapján a(z) ir. szám: .................... település: .....................................................................................................
út/utca/tér: ………………………………………...…… házszám: ………….……..
épület/lph:

…………….emelet:

……………..

hrsz.

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

ajtószám:……....

alatt

……………………………..……………………………………………………….számára (megrendelésére) a
következő gázszerelési munkát a ............................... számon felülvizsgált és műszaki- biztonsági szempontok alapján
kivitelezésre alkalmasnak minősített terv szerint elvégeztem (a megfelelő válasz(ok) aláhúzva):
- új csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítését,
- meglévő csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés felhasználói berendezés átalakítását,
- meglévő csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés bővítését,
- meglévő csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés megszüntetését.
- egyéb: …………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerelést a ........................... számon felülvizsgált és kivitelezésre
alkalmasnak minősített terv szerint, a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá a Szabályzatban
foglalt műszaki előírásoknak megfelelően végeztem és csak műbizonylattal ellátott anyagokat használtam.
Az alkalmazott szabványok felsorolása:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Mellékletek: a megvalósulási dokumentációkat a külön csatolt lista szerint mellékeltem.
Munkavégzéssel érintett gázmérők száma: …….…. db
Gázmérő elhelyezése (a megfelelő válasz(ok) aláhúzva):
1. Falba, kerítésbe építve (védőszekrényben)
2. Épületen kívül (védőszekrényben)
3. Épületen belül, fűtött helyen
4. Épületen belül fűtetlen helyen
5. Nyomásszabályozó védőszekrényben van/nincs (aláhúzni) elhelyezve.
6. Az egy nyomásszabályozóról ellátott gázfogyasztó készülékek száma: .................. db
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7. Felszerelt gázfogyasztó készülékek:
Új gázfogyasztó készülék adatai
Készülék típusa

db

Gázteljesítménye
(m3/h)

Hőterhelése (kW)

Gyári száma

Meglévő/megmaradó gázfogyasztó készülék adatai
Készülék típusa

db

Gázteljesítménye
(m3/h)

Hőterhelése (kW)

Gyári száma

Az NKM Földgázhálózati Kft. által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontjára a szükséges kalibrált
eszközöket, azok dokumentációját és a feltételeket biztosítom.
Tájékoztató: A műszaki-biztonsági ellenőrzés egyetemes felhasználásra jogosult felhasználók esetében ingyenes. Nem
egyetemes felhasználásra jogosult felhasználók esetében egy naptári évben, egy felhasználási helyre vonatkozóan az
első kettő ellenőrzés ingyenes, azt követően térítés köteles. Az egyeztetett időpontban történő műszaki-biztonsági
ellenőrzés feltétele a benyújtott hiánytalan leszámolási dokumentáció, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a
műszaki-biztonsági ellenőrzés a műszaki-biztonsági ellenőrzést megrendelőnek felróható okból meghiúsultnak
tekintendő.
Gázszerelő tudomásul veszi, hogy az NKM Földgázhálózati Kft.-vel kölcsönösen egyeztetett és elfogadott időpontra
kitűzött műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása e-mailen, személyesen vagy telefonon történhet. Az NKM
Földgázhálózati Kft. lemondást a műszaki-biztonsági ellenőrzés megrendelőjétől, vagy a megrendelő által adott, teljes
bizonyító erejű okiratban foglalt meghatalmazással rendelkező személytől (a továbbiakban együtt: Bejelentő) fogad
be. A kitöltött és aláírt „Nyilatkozat műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondásáról” (FLB 1.4-2.14.)
című
formanyomtatvány
megküldhető
a
(http://www.foldgazelosztas.hu/Dokumentumtar)
meo@nkmgazhalozat.hu e-mail címre történő, vagy személyesen leadható a NKM Földgázhálózati Kft.
ügyfélszolgálatán. Telefonon történő lemondásra a NKM Földgázhálózati Kft. rögzített ügyfélszolgálati
telefonvonalán (06/1-474-9911 telefonszámon) azonosítási eljárást követően van lehetőség.
A műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása az előre egyeztetett időpontot megelőző munkanap 16 óráig
térítésmentes. Amennyiben a lemondás az ellenőrzés időpontját megelőző munkanap 16 óra után érkezik be NKM
Földgázhálózati Kft.-hez, vagy a Bejelentő a lemondást nem a fentiek szerinti hivatalos úton nyújtja be, és ebből
késedelmes lemondás származik, vagy a műszaki-biztonsági ellenőrzés meghiúsul: A műszaki ellenőrzéshez
kapcsolódó szerelési tevékenység a 8/2016. (X.13) MEKH és a 13/2016. (XII.20) MEKH rendelet és a 11/2016.
(XI.14.) 63 § (1) szerinti eljárása, és díj kerül felszámításra.
Fontos tájékoztatás!
Felhívjuk figyelmét, hogy a műszaki-biztonsági ellenőrzés megrendelése, a gázmérő felszerelésének és üzembe helyezésének
feltétele a megkötött földgáz-kereskedelmi/egyetemes szolgáltatási és elosztóhálózat-használati szerződés
megkötése, melyet az elosztói engedélyes ellenőriz.
Ezért kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot egyetemes szolgáltatójával/kereskedőjével!

____________________________________
Gázszerelő aláírása
Kelt.: ................................., .................év .................. hó ........ nap
Átvétel dátuma:

Átvettem (ügyintéző 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.

