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FELHASZNÁLÓVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
FORMANYOMTATVÁNY
1. Egyeztetést kezdeményezte1: .......................................... Telefon: ............................ Fax/e-mail1:
2. Felhasználási hely címe és azonosítója2:
Ir. szám:
város/község:

közterület neve, jellege:

házszám: emelet, ajtó:

............................................... .................................................... ............................
mérési pont azonosító (POD):
3. A felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő berendezés adatai 20… ….hó . ..napján2:
Gyári szám:

Leolvasott mérőállás:

1. ...................................................................................

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

2. ...................................................................................

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

A felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme2:
adás-vétel

bérlet

öröklés

egyéb:

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti mérőállások a valóságnak megfelelnek.

Előző felhasználó / kiköltöző ügyfél aláírása

Új felhasználó / beköltöző ügyfél aláírása

4. Elosztóhálózat-használati szerződés felmondása (a kiköltöző ügyfél tölti ki):
Alulírott, név/cég neve2: ............................................. , képviselője4:………………………………………………………………………………..
születési név3: .......................................................... , születési hely3:…………………………………………………………………………….
születési idő (év, hó, nap)3: ........................................ , anyja neve3: ……………………………………………………………………………….
személyi igazolvány száma3: ....................................... , adóazonosító jele3:…………………………………………………………………
cg./vállalkozói ig./egyéb azonosító sz2: ........................ , adószáma4:
lakóhely
Ir. szám:

tartózkodási hely
város/község:

értesítési cím/székhely címe2:
közterület neve, jellege:

–

házszám:

-

emelet, ajtó:

............................................... .................................................... ............................
e-mail címe1: .................................................................................................. , telefonszáma2:
felmondom az elosztóhálózat–használati szerződésemet a 2. pontban megjelölt felhasználási helyre vonatkozóan.
5. Az alábbi címre költözöm (a kiköltöző / előző ügyfél tölti ki)2:
Ir. szám:

város/község:

közterület neve, jellege:

házszám:

emelet, ajtó:

............................................... .................................................... ............................
e-mail címe1: .................................................................................................. , telefonszáma2:
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy a vonatkozó helyszíni ellenőrzés
lefolytatásáig a korábbi felhasználó felel a csatlakozóvezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és a
fogyasztásmérő berendezés állapotáért, a rendszerhasználati díjak megfizetéséért, szabálytalan vételezés esetén a
következményekért.
Kelt: .................................................. , 20 ... . ..................... hó ................. . napján.
.................................................................................................
Előző felhasználó / kiköltöző ügyfél aláírása
1
2
3
4

Nem kötelező adat.
Kötelező adat.
Természetes személy számára kötelezően kitöltendő adat.
Nem természetes személy számára kötelezően kitöltendő adat.
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6. Elosztóhálózat-használati szerződéskötési igény bejelentése (a beköltöző felhasználó tölti ki):
Alulírott, név/cég neve2: ................................................ , képviselője4:
születési név3: ............................................................. , születési hely3:
születési idő (év, hó, nap)3: ........................................... , anyja neve3:
személyi igazolvány száma3: .......................................... , adóazonosító jele3:
cg./vállalkozói ig./egyéb azonosító sz2: ........................... , adószáma4:–

-

-

TEÁOR száma4: ………………………………………………………………………………… ,
állandó lakcíme/székhely címe2:
Ir. szám:
város/község:

közterület neve, jellege:

házszám:

emelet,

ajtó:
............................................... .................................................... ............................
számlázási címe (ahová a számláit kéri, ha az előzőtől eltér)2:
Ir. szám:
város/község:
közterület neve, jellege:

házszám:

emelet,

ajtó:
............................................... .................................................... ............................
e-mail címe1: ........................................................................... , telefonszáma2:

A felhasználási hely ellenőrzésének egyeztetéséhez a(z) ................................... telefonszámon biztosítok elérhetőséget.
Kelt: .................................................. , 20 ... . ..................... hó ................. . napján.

Új felhasználó / beköltöző ügyfél aláírása

Fizető ügyfél aláírása

A felhasználó helyett harmadik személyként eljáró természetes személy (pl. meghatalmazott, képviselő, megbízott) – tanúk
aláírásával érintett nyilatkozat esetén a tanú – kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a TIGÁZ-DSO KFT., mint adatkezelő a
jelen dokumentumban vagy egyéb módon - részére megadott személyes adatait a földgázelosztási tevékenység elvégzése
érdekében kezelje. Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket az adatkezelő adatkezelési tájékoztatója tartalmazza, mely
az alábbi linken [https://www.tigazdso.hu/dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato] és üzletszabályzatban érhető el. Az
érintett, jelen nyilatkozatot az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató tartalmának ismeretében teszi.

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 számláján
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 időpontjakor.
4.: A kiköltöző ügyfél adatai: neve/cég neve, születés helye, ideje, azonosító(i), elérhetősége(i).
5.: A kiköltöző ügyfél jelenlegi címe
6.: A beköltöző ügyfél adatai, címe: meglévő vevő azonosító száma (ha másik felhasználási helyen már ügyfelünk),
számlázási címe (ha ez eltér az állandó/székhely címtől), további elérhetősége(i).
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Nem kötelező adat.
Kötelező adat.
Természetes személy számára kötelezően kitöltendő adat.
Nem természetes személy számára kötelezően kitöltendő adat.

