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NYILATKOZAT
műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondásáról
Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

Bejelentő adatai:
név:
lakcím:

telefon:

Felhasználó adatai (terv szerint)
név:
felhasználási hely címe:
Nyilatkozom, hogy a ……….……… tervszámon bejelentett műszaki-biztonsági ellenőrzésre
egyeztetett ….….. év ………. hó …… nap időpontot lemondom.
Bejelentő a jelen dokumentum aláírásával kijelenti, hogy a tárgyi cím műszaki-biztonsági ellenőrzésére
kijelölt/egyeztetett időpontot lemondja.
Bejelentő a jelen dokumentum aláírásával - polgári és büntető jogi felelősségének tudatában - kijelenti, hogy jogosult
a nyilatkozattételre és a műszaki-biztonsági ellenőrzés előre egyeztetett időpontjának lemondásra, mivel a műszakibiztonsági ellenőrzés megrendelője, vagy rendelkezik a megrendelő által adott, teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt meghatalmazással.
Bejelentő tudomásul veszi, hogy a földgáz rendszerüzemeltetők és egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében
végezhető, valamint ingyenesen biztosítandó szolgáltatásokról szóló 8/2016. (X.13) MEKH és a 13/2016. (XII.20)
MEKH rendelet értelmében a műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása az előre egyeztetett időpontot megelőző
munkanap 16 óráig térítésmentes. Amennyiben a lemondás a műszaki-biztonsági ellenőrzés időpontját megelőző
munkanap 16 óra után érkezik be, társaságunk a felmerült költségeit érvényesíti.
Bejelentő tudomásul veszi, hogy amennyiben a lemondást nem a hivatalos úton (személyesen az ügyfélszolgálaton, a
meo@nkmgazhalozat.hu e-mail címen, azonosítási eljárást követően a 06/1-474-9911 rögzített vonalas
telefonszámon) nyújtja be, és ebből késedelmes lemondás származik, vagy a műszaki-biztonsági ellenőrzés meghiúsul,
a 8/2016. (X.13) MEKH és a 13/2016. (XII.20) MEKH rendelet szerint járunk el, a meghiúsult munkavégzés
elvégzettnek tekintendő.

A fenti feltételeket elfogadom:

________________________
Bejelentő aláírása
Kelt.: ..............................., .................év .................. hó ........ nap
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.

NKM Földgázhálózati Kft. tölti ki:
A lemondás időpontja: 201. ……….hó …… nap időpontja: ……….. óra ………perc
Átvétel dátuma, időpontja

________________________
Átvettem (ügyintéző aláírása)

