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SZERELÉSI NYILATKOZAT
csatlakozó- és fogyasztói vezeték javításához
Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, az MBSz és a kapcsolódó rendeletek értelmében
Gázellátási rendszerek szerelésére jogosított kivitelező adatai
gázszerelő neve:
engedély sz.:
Érvényessége:
lakcíme:
telefon:*
Név

Engedély száma

Érvényessége

PE hegesztő
acél hegesztő
kijelentjük, hogy a „Felhasználó adatai” rovatban megjelölt címen a csatlakozóvezeték/fogyasztói
vezeték javítását elvégeztük:
Felhasználó adatai
név:
felhasználási hely címe:
Elvégzett javítások
(kérjük az elvégzett javításokat a táblázat alatt részletezze)
csatlakozóvezeték/fogyasztóvezeték javítása vezetékszakasz kivágással
menetes kötés tömítésének cseréje
oldható kötés kiváltás nem oldható kötésre
karima beépítése
felszálló vezeték hiányzó szakaszolhatóságának biztosítása
gázmérőkötés átalakítása
szerelvények cseréje
Elvégzett munka, illetve egyéb javítás részletes leírása:
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[db]
[db]
[db]
[db]
[db]
[db]
[db]

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beépített csövek, idomok, elzárószerelvények,
tömítő- és segédanyagok, továbbá a kialakított kötések és azok vizsgálatai megfelelnek az érvényben lévő
műszaki-biztonsági előírásoknak és a NKM Földgázhálózati Kft. műszaki utasításrendszerének, azok az
érvényes minőségi követelményeknek megfelelnek, a minőséget igazoló dokumentumaik
nyomonkövethetők.
Az elkészült javítás NKM Földgázhálózati Kft. által történő átvétele sikeres, ha a kivitelezői jogosultság
megfelelő, a kivitelező jogosult gázszerelője jelen van, a szerelési nyilatkozat, az egyéb szükséges
dokumentumok rendelkezésre állnak. A gázmérő leszerelését igénylő javítási munkák során a sikeres
átvétel további feltétele a megfelelő tömörségi nyomáspróba. Az átvétel sikertelensége esetén, a
sikertelenség okának megszüntetését követően azt meg kell ismételni.
A csatlakozó- vagy fogyasztói vezeték javításának átvétele nem helyettesíti a 19/2012. (VII. 20.) NGM
rendelet előírása szerint kötelező időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatot.
A fenti feltételeket elfogadom.
_____________________
gázszerelő aláírása

________________________
PE hegesztő aláírása

____________________
acél hegesztő aláírása

Kelt.: ................................., .................év .................. hó ........ nap

Átvétel dátuma:

________________________
NKM Földgázhálózati Kft.
Átvevő aláírása

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.
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