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FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP
(EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ESETÉN)
Üzleti partner szám: ...........................
1.
Címe:

A felhasználási hely adatai (Tervező által töltendő ki):

 ................................................................................ hrsz:.....................................

Rendeltetése: családi ház
iroda/üzlet/rendelő





lakás



üdülő, nyaraló

ipari/üzemi terület





zártkert, pince, tanya



társasház



egyéb:…………………………………………………………………………..*

Az ingatlan rendelkezik-e meglévő fogyasztási hellyel (jelenleg gázfogyasztó-e):

igen / nem*

Az ingatlan rendelkezik-e leágazó vezetékkel („gázcsonkkal”):

igen / nem*

Az ingatlan előtt üzemel-e gázelosztó vezeték:

igen / nem*

Az ingatlan tulajdonosa:
2.

igénybejelentő / más személy**

A kapacitásigényre vonatkozó adatok (Tervező által töltendő ki):

Új felhasználási hely esetén:
Tervezett gázkészülékek kapacitásigénye:

…………… m3/h

Meglévő felhasználási hely bővítése esetén:
Bővítés előtti (meglévő) vásárolt kapacitás:

…………… m3/h

Vásárolt kapacitást meghaladó többletkapacitás iránti igény:

…………… m3/h

A gázigénylő által tervezett bekapcsolási időpont: ................. év ....................... hónap
A földgáz felhasználás tervezett időpontja: ………………………………év ...................... hónap
A felhasználás célja:

fűtés

A fogyasztás jellege:*

lakossági

3.

nem lakossági




főzés

egyéb*


építés alatt álló épület van rajta  meglévő épület van rajta 

Az ingatlan előtti útszakasz: Földút
Az ingatlan: üres telek




használati meleg víz készítés



Murva vagy kavics

Aszfalt burkolat

A gázigénylő személyes adatai:

Természetes személy esetén:
Név: ............................................................................................................................................
Születési név: ................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely: ................................................ idő:.........................................................................
Hatósági igazolvány száma (személyi ig. egyéb hatósági ig.): ..............................................................
Lakcím:

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

Levelezési cím:
Elérhetőségek:*****

Telefon: ..............................................
E-mail:………………………………………………………
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Gazdasági társaság esetén:
Cégnév/Név: ................................................................................................................................
Cím:

................................................................................... Postafiók: .............................

Levelezési cím:

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

Számlázási név: ............................................................................................................................
Számlázási cím: ............................................................................................................................
Adószám: .....................................................................Cégjegyzékszám: ........................................
Nyilvántartó Bíróság: .....................................................
Elérhetőségek:*****

Telefon: ..............................................
E-mail: ..............................................................................................

4.

Csatolt mellékletek:****

Tulajdoni lap másolat
Az ingatlan fényképe közterületről
Gázszámla másolata***
Tulajdonos meghatalmazása**






Földhivatali térkép
Vázlat a leágazó vezeték kívánt helyéről
Egyéb:





(Amennyiben az ingatlan fényképét nem tudom csatolni, hozzájárulok,hogy a műszaki tartalom meghatározása
érdekében a TIGÁZ-DSO-Kft. az ellátandó ingatlant közterületről lefényképezhesse.)

„A gázigénylő kijelenti, hogy a Földgázelosztó, mint adatkezelő földgáz elosztási tevékenységével
kapcsolatos és a https://www.tigazdso.hu/dokumentumok/Adatkezelesi-tajekoztato linken, valamint a
Földgázelosztó ügyfélszolgálatain elérhető Adatkezelési Tájékoztatóját megismerte és elfogadja, a jelen
gázigény bejelentést az Adatkezelési Tájékoztató tartalmának ismeretében teszi.”
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .................. , ..... év ............. hó ..... nap

.............................
Gázigénylő

...........................................
Tervező+ Kamarai ny. szám****

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni.
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Kitöltési útmutató
*

A megfelelő rész aláhúzandó.

**

Amennyiben az igénybejelentő nem az ingatlan tulajdonosa, teljes bizonyító erejű (közület esetében céges
aláírással ellátott, magánszemélyenként két tanúval hitelesített) meghatalmazás szükséges a tulajdonos(ok)tól,
mely szerint az igénybejelentő a gázellátással kapcsolatban eljárhat.

***

Meglévő felhasználási hely átalakítása-bővítése esetén a legutóbbi gázszámla másolatát kell csatolni. Az
igénybejelentést csak a számlán szereplő fogyasztótól fogadunk el. Felhasználó változás esetén előbb a
névátírást kell elvégezni.

****

A csatolt mellékleteket jelezze a négyzetben elhelyezett „X” jellel.

*****

Kitöltése nem kötelező.

Tájékoztató:


A földgáz kapacitás igényt írásban kell benyújtani. Postai úton a TIGÁZ-DSO Kft. részére, vagy személyesen az
ügyfélszolgálati irodákon.



Új kapacitásigény esetén csatolandó az igénybejelentéshez a 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolat és a
földhivatali térkép.



A leágazó vezeték („csonk”) kívánt helyét kérjük bejelölni a térképmásolaton abban az esetben, ha az ingatlanon
még nincs gázvezeték.



A felhasználási helyen kialakítandó (bővítendő) gázellátó rendszerről – arra jogosult szakemberrel - tervet kell
készíttetni. A kapacitásigény bejelentő kitöltéséhez javasolt a tervező segítségét igénybe venni, ezzel elkerülhető,
hogy a hiányos, hibás igénybejelentő miatt a hiánypótlás késedelmet okozzon.



A kapacitásigény bejelentés kielégítésének folyamata:



A TIGÁZ-DSO Kft.-hez benyújtott kapacitásigény bejelentésre a GET. VHR. 3.1. pontjábanfoglaltak szerint kell választ
kapnia a bejelentőnek.



A válasz a csatlakozási díj mértékére vonatkozó ajánlat, melynek elfogadása esetén küldi meg
TIGÁZ-DSO Kft. a csatlakozási szerződést, és - amennyiben kell csatlakozási díjat fizetni – a befizetésre szolgáló
készpénz-átutalási megbízást (csekket). (Ajánlatként kiküldhető a csatlakozási szerződés is.)



A szerződés egy példányát az igénylő által aláírva kérjük visszaküldeni, mellékelve a csekk feladóvevényének,
átutalási bizonylatnak a fénymásolatát.



Amennyiben az ingatlan nem rendelkezik leágazó vezetékkel (nincs „csonk”), TIGÁZ-DSO Kft. az igénylő által
visszaküldött aláírt csatlakozási szerződés és befizetés igazolás (csekk feladóvevénye, átutalási bizonylata)
beérkezése után ad megbízást alvállalkozójának az ingatlan ellátását biztosító leágazó vezeték tervezésére és
kivitelezésére, kivéve a GET. 108. § (7) bekezdés szerinti ingyenes csatlakozás esetét.



A felhasználóvá válás folyamata:



A csatlakozási szerződés megkötése után megkezdhető a telekhatáron belüli gázrendszer terveztetése arra jogosult
személlyel. Az elkészült tervet felülvizsgálatra a TIGÁZ-DSO Kft.-hez kell benyújtani, ami a tervező feladata.
Benyújtáskor mellékelni kell a csatlakozási szerződést.



Az ingatlanon belüli kivitelezési munkát csak a jóváhagyott terv birtokában, gázszerelői igazolvánnyal rendelkező
személy, vagy cég végezheti.



Az elkészült gázszerelést az üzembe helyezés előtt Társaságunk ellenőrzi. Az ellenőrzést (műszaki átvételt, egyben
nyomáspróbát) kivitelező készre jelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban végezzük.



A belső rendszer gáz alá helyezését a sikeres műszaki átvétel után TIGÁZ-DSO Kft. végzi el. (Amennyiben a
gázellátáshoz leágazó vezetéket, vagy gerincvezetéket kellett építeni, az üzembe helyezésnek természetesen annak
elkészülte és gáz alá helyezése is feltétele.) Az üzembe helyezés feltétele továbbá az egyetemes szolgáltatói vagy
kereskedelmi szerződés megkötése is, melyről nyilatkozatot kell benyújtani TIGÁZ DSO Kft-nek.



Üzembe helyezéskor szerelik fel TIGÁZ-DSO Kft. szakemberei a nyomásszabályozót (ha szükséges) és gázmérőt. (A
gázkészülékek üzembe helyezését a fogyasztó ez után végeztetheti el a gyártó által feljogosított szakszervizzel.
(Ezeket a jótállási füzet tartalmazza.)
A felhasználó gázellátásához a földgázelosztóval elosztóhálózat-használati, földgázkereskedővel pedig egyetemes
szolgáltatási vagy földgáz-kereskedelmi szerződés megkötése szükséges.
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