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Az igénybejelentés célja*:  Új igény  Teljesítményváltozás 
 
Felhasználó adatai:  
 

Neve:  _____________________________________ 

Anyja neve:  ________________________________ 

Születési helye:  _____________________________ 

Születési idő: _______________________________ 

Szem.ig.száma:  _____________________________ 

Telefonszáma:  ______________________________ 

 

Bankszámlaszáma:  ______________________________ 

Számlavezető bank neve: _________________________ 

Lakcíme: _______________________________________ 

Levelezési címe: _________________________________ 

Kapcsolattartó neve:  _____________________________ 

Kapcsolattartó telefonszáma:  ______________________  

Gazdálkodó szervezet (nem magánszemély esetén): 
 

Gazdálkodó szervezet neve: 

___________________________________________ 

Székhelye:  _________________________________  

___________________________________________ 

Adószáma:  _________________________________ 

Cégjegyzék száma: ___________________________ 

Bankszámlaszáma:  ______________________________ 

Számlavezető bank neve: _________________________ 

Ügyintéző neve:  ________________________________ 

Telefonszáma: __________________________________ 

Levelezési címe:  ________________________________ 

______________________________________________ 

 
1. A felhasználási (fogyasztási) hely adatai: 

 
_______ , _______________________ , ___________________________ , ________ , ________ , ______________ 
 Ir.szám     város, község      út, utca, tér              házszám      em./ajtó       hrsz. 

 
2. Az ingatlan adatai*: 

 
Lakás              Családi ház              Ikerház, sorház             Társasház              Iroda, üzlet, rendelő              Üdülő 
 

Ipari, üzemi terület              Egyéb:  ____________________________________________________________ 
 
3. Az ingatlan beépítése*:   

 
Üres telek            Építés alatt álló épület van rajta            Meglévő épület van rajta 

 
4. Az ingatlan előtti útszakasz kiépítése*:  

 
Kiépítetlen földút            Murva / kavics            Makadám burkolat            Aszfalt burkolat 

 
5. A gázfelhasználás jellege*:  

 
Lakossági            Nem lakossági            Technológiai célú felhasználás 

 

* Kérjük a megfelelő részt megjelölni! 
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6. A gázfelhasználás célja* (több válasz is megjelölhető): 
 
Fűtés            Használati meleg víz készítés            Sütés-főzés            Egyéb 

 
7. A tervezett bekapcsolás időpontja:  

 
A földgázszolgáltatást a következő időponttól kívánom igénybe venni:  _______________________________ 

 
8. Igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség: 
 

8.1. Lakossági igénylő esetén: ___________ m3/h, ____________m3/év  
 

8.2. Nem lakossági igénylő esetén az igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség: 
 

     Folyamatos lekötés   Nem folyamatos lekötés    Éves mennyiség 
Év Téli csúcs Nyári csúcs  

 (m3/h) (kW) (m3/h) (kW) (m3/év) (MW) 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

A felhasználó telephelyén igényelt összes gázteljesítmény és gázmennyiség: ______________ 
Csak igénymódosítás esetén kell kitölteni! 
               

Igényváltozás esetén a módosítás oka: ______________________________________________________________ 
 
9. A gázfelhasználásra szolgáló berendezések adatai: 
 

Beépített / tervezett gázkészülék:    Teljesítmény (kW): Darabszám: 
 

_____________________________________________________ ___________________ ________________ 

_____________________________________________________ ___________________ ________________ 

_____________________________________________________ ___________________ ________________ 

_____________________________________________________ ___________________ ________________ 

 

Kelt: __________________________________ 
   ________________________ 

az igénylő cégszerű aláírása 

  Az E.GAS Gázelosztó Kft. nyilatkozata:  
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Kelt: ____________________________ 
 

         P.H 

* Kérjük a megfelelő részt megjelölni!. 


