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6. Lakossági felhasználó egyetemes földgáz szolgáltatási szerz�déskötési igény bejelentése (a beköltöz� felhasználó tölti ki): 

alulírott, név7:  ....................................................................... , születési név7:  .....................................................................  

születési hely7:  ...................................................................... , születési id� (év, hó, nap) 7:  ..................................................  

anyja neve7:  .......................................................................... , személyi igazolvány száma8:  .................................................  

állandó lakcíme/székhely címe7: meglév� ügyfélazonosító:  .................................................  
Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

számlázási címe (ahová a számláit kéri, ha az el�z�t�l eltér):  
Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

e-mail címe8: ............................................................................ , telefonszáma7:  ..................................................................  

kérem a 2. pontban megjelölt felhasználási helyre változatlan feltételekkel az egyetemes szolgáltatási szerz�dés megkötését. 
Vállalom, hogy a 3. pontban megjelölt id�ponttól és mér�állásoktól kezd�d�en felmerül� fogyasztás ellenértékét rendszeresen 
megfizetem. 

7. Fizet� fél adatai (amennyiben nem azonos a szerz�d� féllel) 

alulírott, név7:  ....................................................................... , születési név7:  .....................................................................  

születési hely7:  ...................................................................... , születési id� (év, hó, nap) 7:  ..................................................  

anyja neve7:  .......................................................................... , személyi igazolvány száma8:  .................................................  

állandó lakcíme/székhely címe7: meglév� ügyfélazonosító:  .................................................  
Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

számlázási címe (ahová a számláit kéri, ha az el�z�t�l eltér):  
Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

e-mail címe8:  ........................................................................... , telefonszáma7:  ..................................................................  

a 2. pontban megjelölt felhasználási helyre vonatkozóan a 3. pontban meghatározott id�ponttól és mér�állásoktól kezd�d�en 
felmerül� fogyasztás ellenértékét rendszeresen megfizetem. 

8. Nyilatkozat az éves egyszeri leolvasáshoz választott számlázási módról7: 

� Havi mér�állás közlés (diktálás) � Éves kiegyenlített részszámlázás (kért részszámla mennyiség:  ......................  m3/hónap) 

9. Nyilatkozat az éves elszámoláskor keletkezett túlfizetés pénzügyi rendezési módjáról7:  

� A következ� havi számlában történ� jóváírást választom. � Visszafizetéssel történ� rendezést választom. 

10. Nyilatkozat az elosztóhálózat–használati szerz�dés kezelésér�l7: 

� Megbízom a TIGÁZ Zrt-t az elosztóhálózat–használati szerz�dés kezelésével, valamint hozzájárulok a szerz�dés megkötéséhez 
szükséges személyes adataim földgázelosztó részére történ� átadásához. 

� Nem kívánom megbízni a TIGÁZ Zrt-t az elosztóhálózat–használati szerz�dés kezelésével. 

11. Nyilatkozat a fizetési módról: 

� Készpénzátutalási megbízás (postai csekk) 
� Csoportos beszedési megbízás (a megbízás megadásáig postai csekket biztosítunk a számla fizetéséhez). 
� Egyedi átutalás a lakossági számlaszámról. 

12. A fent megadott személyes adataim reklámcélú kezeléséhez hozzájárulok. 

� Igen � Nem 

A felhasználási hely ellen�rzésének egyeztetéséhez a(z)  ................................... telefonszámon biztosítok elérhet�séget. 

Kelt:  .................................................. , 20 ... . ......................  hó .................  …... napján. 
 

 ..............................................................................   ..............................................................................  
 Új felhasználó / beköltöz� ügyfél aláírása Fizet� ügyfél aláírása 
 

                                                 
7 Kötelez� adat. 
8 Nem kötelez� adat, megadásával a felhasználó hozzájárul az adat tárolásához. 



 

 

6. Nem lakossági célú egyetemes földgáz szolgáltatási szerz�déskötési igény bejelentése (a beköltöz� / új felhasználó tölti ki): 

alulírott, cég neve9:  ................................................................ , alulírott cég képvisel�je10:  .....................................................  

TEÁOR száma10:  ..................................................................... , cégjegyzék / vállalkozói ig. száma10:  ......................................  

adószáma9: –  – ............ , meglév� ügyfélazonosító:  .................................................  

székhely címe9: 
Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

számlázási címe (ahová a számláit kéri, ha az el�z�t�l eltér):  
Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

e-mail címe8:  ........................................................................... , telefonszáma7:  ..................................................................  

pénzintézeti folyószámla száma: 

  –  – 

kérem a 2. pontban megjelölt felhasználási helyre változatlan feltételekkel az egyetemes szolgáltatási szerz�dés megkötését. 
Vállalom, hogy a 3. pontban megjelölt id�ponttól és mér�állásoktól kezd�d�en felmerül� fogyasztás ellenértékét rendszeresen 
megfizetem. 

7. Fizet� fél adatai (amennyiben nem azonos a szerz�d� féllel) 

alulírott, cég neve9:  ................................................................ , alulírott cég képvisel�je10:  .....................................................  

cégjegyzék / vállalkozói ig. száma10: ......................................... , adószáma9: –  – 

székhely címe9: meglév� ügyfélazonosító:  .................................................  

Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

számlázási címe (ahová a számláit kéri, ha az el�z�t�l eltér):  
Ir. szám:   város/község:  közterület neve, jellege:  házszám:  emelet, ajtó: 

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

e-mail címe10:  .......................................................................... , telefonszáma9:  ..................................................................  

pénzintézeti folyószámla száma8: 

  –  – 

a 2. pontban megjelölt felhasználási helyre vonatkozóan a 3. pontban meghatározott id�ponttól és mér�állásoktól kezd�d�en 
felmerül� fogyasztás ellenértékét rendszeresen megfizetem. 

8. Nyilatkozat az éves egyszeri leolvasáshoz választott számlázási módról9: 

� Havi mér�állás közlés (diktálás) � Éves kiegyenlített részszámlázás (kért részszámla mennyiség:  ......................  m3/hónap) 

9. Nyilatkozat az éves elszámoláskor keletkezett túlfizetés pénzügyi rendezési módjáról9:  

� A következ� havi számlában történ� jóváírást választom. � Visszafizetéssel történ� rendezést választom. 

10. Nyilatkozat az elosztóhálózat–használati szerz�dés kezelésér�l9: 

� Megbízom a TIGÁZ Zrt-t az elosztóhálózat–használati szerz�dés kezelésével, valamint hozzájárulok a szerz�dés megkötéséhez 
szükséges személyes adataim földgázelosztó részére történ� átadásához. 

� Nem kívánom megbízni a TIGÁZ Zrt-t az elosztóhálózat–használati szerz�dés kezelésével. 

A felhasználási hely ellen�rzésének egyeztetéséhez a(z)  ................................... telefonszámon biztosítok elérhet�séget. 

Kelt:  .................................................. , 20 ... . ......................  hó .................  …... napján. 
 
 
 
 

 ..............................................................................   ..............................................................................  
 Új felhasználó / beköltöz� ügyfél cégszer� aláírása Fizet� ügyfél cégszer� aláírása 
 

                                                 
 9 Kötelez� adat. 
10 Nem kötelez� adat, megadásával a felhasználó hozzájárul az adat tárolásához. 



 

 

 
KITÖLTÉSI  ÚTMUTATÓ 

 
 
A nyomtatvány pontjainak magyarázata: 

 

1.: A felhasználási helyen történő változás kezdeményezőjének neve, telefonos és fax/e-mail elérhetősége. 

 

2.: A felhasználási hely címe és egyedi azonosítója, amelyre a bejelentés vonatkozik. A POD azonosítót a gázdíj számla második 
oldalán, a felső szürke mezőben találhatja meg. 

 

3.: A felhasználási helyen felszerelt gázmérő(k) gyári száma és mérőállása az átadás-átvétel időpontjában, a felhasználó változás 
oka és mindkét fél aláírása a változás időpontjában. 

 

4.: A kiköltöző ügyfél adatai: neve/cég neve, születés helye, ideje, azonosító(i), elérhetősége(i). 

 

5.: A kiköltöző ügyfél jelenlegi címe, ahová a végszámlát kéri küldeni. Személyes ügyintézés esetén a számla a kiköltöző ügyfél 
részére azonnal elkészül. 

 

6.: A beköltöző ügyfél adatai, címe: meglévő ügyfélazonosító száma (ha másik felhasználási helyen már ügyfelünk), számlázási 
címe (ha ez eltér az állandó/székhely címtől), további elérhetősége(i). 

 

7.: Amennyiben a szerződő és fizető ügyfél nem azonos, a fizető ügyfél adatait is meg kell adni. 

 

8.: Az új szerződő ügyfél nyilatkozata arról, hogy az éves kiegyenlített részszámlázást (mekkora havi részszámla mennyiséggel), 
vagy a havi mérőállás közlést (diktálást) választja. 

 

9.: Az új szerződő ügyfél nyilatkozata arról, hogy az éves elszámoláskor keletkezett túlfizetés esetén milyen rendezési módot 
választ: a következő havi számlában történő jóváírást, vagy visszafizetéssel történő rendezést.  

 

10.: Az új szerződő ügyfél nyilatkozata az elosztóhálózat–használati szerződés egyetemes szolgáltató, mint megbízott általi 
kezeléséről. 

 

11.: Az új szerződő ügyfél nyilatkozata a számla fizetési módjáról. A nem lakossági felhasználók számára az alapértelmezett fizetési 
mód az átutalás. A lakossági felhasználók esetében a csoportos beszedés választásakor a beszedési megbízás pénzintézet felé 
történő benyújtásáig a fizetési mód készpénzátutalási megbízás (postai csekk). A választható fizetési lehetőségekről további 
felvilágosítást kaphat elérhetőségeink bármelyikén. 

 

12.: Lakossági ügyfél nyilatkozata az adatai reklámcélú kezeléséről. Amennyiben a későbbiekben meggondolja magát, ezen 
nyilatkozatát ügyfélszolgálati elérhetőségeinken módosíthatja. 

 

 


