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Átadó (elköltöző) felhasználó neve1, 2: ........................................................................................................................................................
mint           tulajdonos           bérlő           egyéb: ...................................................................................................... jogcímen használó.
Születési neve1: ................................................................................................  |  Anyja neve1: ..................................................................
Születési hely és idő1: .................................................................................................. hely ................. év ................. hó ................. nap
Adószáma2: ............................................................................  |  Nyilvántartási száma2: .............................................................................
Lakhelye1/Székhelycíme2: ............................... irányítószám ....................................................................................................... település
........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó
Értesítési címe1, 2: ................................... irányítószám ................................................................................................................ település
........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó
Felhasználó azonosító száma1, 2: .................................................................................................................................................................
Telefonszáma1, 2: .................................................................................  |  E-mail címe3: ...............................................................................

Átvevő (ajánlatkérő) felhasználó neve1, 2: ..................................................................................................................................................
mint           tulajdonos           bérlő           egyéb: ...................................................................................................... jogcímen használó.
Születési neve1: ................................................................................................  |  Anyja neve1: ..................................................................
Születési hely és idő1: .................................................................................................. hely ................. év ................. hó ................. nap
Adószáma2: ............................................................................  |  Nyilvántartási száma2: .............................................................................
Lakhelye1/Székhelycíme2: ............................... irányítószám ....................................................................................................... település
........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó
Értesítési címe1, 2: ................................... irányítószám ................................................................................................................ település
........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó
Telefonszáma1, 2: .................................................................................  |  E-mail címe3: ...............................................................................

Felhasználási hely címe1, 2: ......................... irányítószám ......................................................................................................... település
........................................................................................ utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó
Mérési pont azonosító (POD)1, 2, 4: ……………………...................................................................................................................……………………
Tulajdonos neve, ha nem azonos az átvevő felhasználóval: ……………………………………………….........................................………………….

Gázmérővel rendelkező felhasználási hely               Mérőnélküli (átalánydíjas) felhasználási hely
A gázmérő(k) gyári száma és állása:
Sorszám Mérő gyári szám1, 2 Mérőállás1, 2 Dátum1, 2 Megjegyzés
1. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................................
2. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................................
3. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................................
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltató jogosult a helyszíni ellenőrzés eredménye alapján az adatokat indokolt esetben módosítani, ha meg -
állapításra kerül, hogy a mérő, valamint a mérőállás tekintetében elírás történt.
Az átadó felhasználó kijelenti, hogy a fenti felhasználási helyen a földgázszolgáltatás igénybe vételével felhagy (elköltözik stb.), így ott a
továbbiak ban egyetemes szolgáltatásra nem tart igényt, ezért a jelen okirat aláírásával az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-vel fennálló egyetemes
szolgáltatási szerződését felmondja. Az átadó felhasználó a fentiekben közölt mérőállás(ok)ig az annak megfelelően készült előleg-, és
végszámla kiegyenlítését vállalja, és kéri az egyetemes szolgáltatási szerződése megszüntetését. Amennyiben az átadó felhasználónak
a területileg illetékes elosztói engedélyessel megkötött elosztóhálózat-használati szerződését az NKM Földgázszolgáltató Zrt. kezeli megbízott -
ként, az átadó felhasználó a jelen okirat aláírásával az elosztó hálózat-használati szerződését is felmondja, és kéri az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t,
hogy ezzel kapcsolatban a területileg illetékes elosztói engedélyesnél a jog szabályok szerint járjon el. Az átvevő kijelenti, hogy az NKM Föld -
gázszolgáltató Zrt.-től az egyetemes földgázszolgáltatást a fentiek szerinti mérő állás(ok) tól kívánja igénybe venni, az NKM Földgáz -
szolgáltató Zrt.-nél e nyilatkozat kitöltésével egy időben egyetemes szolgáltatási ajánlatkérést tesz, és az NKM Föld gáz szolgáltató
Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződést kíván kötni. Felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

..................................................... település, .................... év .................... hónap .................... nap

....................................................................      ....................................................................
Átadó felhasználó                                        Átvevő felhasználó

1,2 A 2008. évi XL. törvény (Get.) 36. § (1) bek. a) pontja és 125. § (1) bekezdése, ill. a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 23/B. §-a alapján
az adatszolgáltatás kötelező (1 természetes személyek, 2 nem természetes személyek esetén).

3 Elektronikus számla választása esetén megadása kötelező.
4 A számla 3. oldalán, a mérési pont azonosító (POD) után zárójelben szereplő számsor

Átadás-átvételi nyilatkozat
felhasználó-változás bejelentéséhez

Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. – Földgáz egyetemes szolgáltatási üzletszabályzat 4/b. sz. függelék



Alulírott ajánlatkérő ...............................................................................................................................................................................................
ezúton bejelentem, hogy az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-től a földgázellátásról szóló törvény szerint földgáz egyetemes szolgáltatást kívánok
igénybe venni. Kérem az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t, hogy szíveskedjék a földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogviszony lényeges
elemeiről tájékoztatni, és a szolgáltatásra szerződéskötési ajánlatot tenni.
Kérem az elosztóhálózat-használati szerződés NKM Földgázszolgáltató Zrt. mint megbízott által történő kezelését. 
Tudomásul veszem, hogy az NKM Földgázszolgáltató Zrt. írásbeli megbízásom alapján az ajánlatkérés, az ajánlatadás és az elosztóhálózat-
használati szerződés megkötésével kapcsolatos ügyintézés során az illetékes elosztónál a nevemben eljár, és hozzájárulok ahhoz, hogy ennek
során a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adataimat az NKM Földgázszolgáltató Zrt. az illetékes elosztó részére átadja.

1. AjÁNlAtKérő FöldgÁZFelhAsZNÁlÁsÁNAK céljA
saját háztartása (az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek összessége),
a felhasználási helyet képező lakóépület, lakás, üdülő, hétvégi ház, lakossági célra használt garázs fogyasztása céljára vásárol földgázt, és
a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet (lakossági célú felhasználás)
a vásárolt földgázzal a felhasználási helyen jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet folytat (nem lakossági célú felhasználás)

2. KApcsolAttArtÁs cíMe
Cím: ................................. irányítószám ............................................................................................................................. település
............................................................................... utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó

3. VÁrhAtó éVes FelhAsZNÁlÁs  …………................ m3/év (Kérjük, jelölje X-szel, ha nincs gázmérő.)

4. elsZÁMolÁs/sZÁMlÁZÁs MódjA   egyenletes részszámlázás         hőmérsékletfüggő részszámlázás         diktálás
Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. 20 m3/h vagy azon felüli névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználási helyek
esetében havi elszámolást/számlázást alkalmaz.

5. sZÁMlAKüldés MódjA   elektronikus számla            papír alapú számla

6. sZÁMlAKiegyeNlítés (FiZetés) MódjA
csoportos beszedési megbízás (CSOB)
pénzintézeti utalás
postai számlabefizetési megbízás (fehér csekk) (kizárólag lakossági felhasználó esetén)

7. elsZÁMolÁs túlfizetés beszámítását kérem a következő számlá(k)ba              visszafizetést kérek
(Az Ajánlatkérő/Fizető jelen pontban nyilatkozik arról, hogy amennyiben az elszámolás eredményeként a felhasználó folyó -
számláján 3000 forintot meghaladó túlfizetés keletkezik, annak összegét az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a következő esedékes
számlák fizetendő összegéből vonja le, vagy 8 napon belül fizesse vissza.)

8. sZolgÁltAtÁs igéNyelt KeZdeti időpoNtjA  ................ év ................ hó ................ nap

9. FiZető AdAtAi (ha nem azonos az ajánlatkérővel)

Név1 / Megnevezés2: ............................................................................................................................................................................
Születési név1 / Rövidített cégnév2: ......................................................................................................................................................
Születési hely és idő1: ....................................... hely ............ év ....... hó ....... nap  |  Anyja neve1: .......................................................
Lakcím1 / Székhely2: .......................... irányítószám .............................................................................................................. település
.................................................................................. utca/út/tér ............. házszám ....... épület ....... lépcsőház ....... emelet ....... ajtó
Adószám2: .........................................................  |  Nyilvántartási szám (pl. cégjegyzékszám)2: ..........................................................
Statisztikai azonosító: ......................................................  |  Egyéni vállalkozói igazolvány szám: ......................................................
Bankszámlaszáma: ..............................................................................................................................................................................
Telefon: .....................................................................................  |  E-mail cím3: ...................................................................................

10. NyilAtKoZAt KApAcitÁsleKötési jog ÁtAdÁsÁról 
(Ha az ajánlatkérő nem a felhasználási hely tulajdonosa, a felhasználási helyet bérlőként vagy egyéb jogcímen használja.
A nyilatkozat külön lapon is benyújtható. Írásbeli nyilatkozat hiányában egyetemes szolgáltatási szerződés nem köthető.) 
Az átadás-átvételi nyilatkozaton megjelölt felhasználási hely tulajdonosaként nyilatkozom, hogy felhasználási helyre vonatkozó
kapacitáslekötési-jogot átadom az ajánlatkérő részére. 
A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok a www.nemzetikozmuvek.hu honlapról letölthetők.
A felek kijelentik, hogy a közölt adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

........................................... település, .................... év .................... hónap .................... nap

...................................................      ...................................................      ................................................... 
Tulajdonos                                    Ajánlatkérő                                          Fizető

ha az ajánlatkérő nem
a felhasználási hely tulajdonosa 

1,2 A 2008. évi XL. törvény (Get.) 36. § (1) bek. a) pontja és 125. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatás kötelező
(1 természetes személyek, 2 nem természetes személyek esetén).

3 Elektronikus számla választása esetén megadása kötelező.

Ajánlatkérés
földgáz egyetemes szolgáltatás igénybevételére

A
da

tk
ez

el
és

i n
yi

lv
án

ta
rtá

si
 s

zá
m

: N
A

IH
-5

21
50

/2
01

6


