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REGISZTRÁCIÓ
egyszerűsített gázkészülék cseréjéhez

Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt 2 pld-ban, hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
Kérelmét elektronikusan a foldgazelosztas@nkm.energy, vagy postai úton a 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér
20. címre küldheti el, illetve személyesen leadhatja ügyfélszolgálati irodáinkban!

Az egyszerűsített készülékcsere végzéséhez szükséges regisztrációt kérelmező
1.
Neve:

*

Tel.:

*

E-mail:

2.

Értesítési címe:

3.

Arcképes (gázszerelői) igazolvány száma:

Érvényessége ______, ____, ____

4.

Csatolt dokumentummásolatok száma:

oldal összesen:

*Megadása

nem kötelező, de az ügymenetet jelentősen gyorsíthatja.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszem,
hogy a közölt adatokban bekövetkező változásokat 15 napon belül a jelen nyomtatvány ismételt kitöltésével köteles
vagyok bejelenteni. Aláírásommal igazolom, hogy az egyszerűsített készülékcserét is szabályozó FG-III-B31TU001 számú technológiai utasítás vonatkozó előírásait megismertem és betartom. A regisztrációs kérelem akkor
kerül elfogadásra, ha a kérelmező a 3. sorban megnevezett dokumentumok másolatát a kérelemhez csatolta,
továbbá szerepel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által vezetett műszaki biztonsági nyilvántartás
Felülvizsgálatra jogosult gázszerelők névsorában és a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendeletben leírtaknak megfelel. A
regisztráció díjmentes és a mindaddig érvényes, míg valamely, másolatban csatolt dokumentum érvényessége le nem
jár, vagy visszavonásra nem kerül. Tudomásul veszem, hogy az NKM Földgázhálózati Kft. a bejelentett kivitelezés
utólagos ellenőrzésére jogosult. Amennyiben a kivitelező jogosulatlan, illetve az életre, vagy a vagyonbiztonságra
veszélyes munkát végzett, az NKM Földgázhálózati Kft. ezen regisztrációval szerzett jogosultságot azonnali
hatállyal visszavonja, továbbá a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM
rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja szerint kezdeményezi a gázszerelő műszaki-biztonsági felülvizsgálatra jogosító
nyilvántartásból törlését. Hozzájárulok, hogy a közölt adatokat az NKM Földgázhálózati Kft. nyilvántartásba
vegye, az adatokat közzétegye.
Kérelmező aláírása:

Dátum:

NYILATKOZAT
Az NKM Földgázhálózati Kft. tölti ki!

□ A regisztrációt elfogadom, a kérelmező személy az NKM Földgázhálózati Kft. területén egyszerű-sített
készülékcsere végzésére jogosult, a jogosultság érvényes (év, hó, nap): ______, ____, ____

□ A regisztrációt elutasítom, mert a kérelmező személy a benyújtott adatok alapján nem felel meg a
11/2013 (III. 21.) NGM rendelet előírásainak.

Aláírás:

Dátum:

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.

