Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

(Földgázenergia Igénylőlap)
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Jelen útmutató az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-hez benyújtandó Földgázenergia
Igénylőlap kitöltéséhez ad segítséget. Kérjük körültekintően olvassa el az útmutatót és a
leírtak figyelembevételével szíveskedjen lehetőség szerint hiánytalanul, minden esetben
olvashatóan, javasoltan nyomtatott betűvel kitölteni a Földgázenergia Igénylőlapot. Az
igénylőlapon csak a fehér részekbe írjon, ill. szükség szerint „X”-et tegyen a rovatba. A
hiányosan vagy olvashatatlanul kitöltött igénylőlapot az ügyintézőink nem tudják feldolgozni.
Az egyes pontok kitöltésénél a következőkre hívjuk fel külön a figyelmet:
1. pont
- 1.1.:természetes személy esetén értelemszerűen töltse ki a leendő gázfelhasználó nevét,
lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét. Az e-mail cím megadása nem
kötelező, viszont felmerülő kérdések esetén munkatársaink gyorsabban tudnak
kapcsolatba lépni Önnel.
- 1.2.: cég esetén kérjük írja be a cég nevét, cég székhelyét , cégjegyzék- , adó-, KSH
számát, a csatlakozási díj befizetési tranzakciót teljesítő számlaszámot és a
számlavezető Bank megnevezését. Az e-mail cím megadása nem kötelező, viszont
felmerülő kérdések esetén munkatársaink gyorsabban tudnak kapcsolatba lépni Önnel.
2. pont
- 2.1.: jelölje X-el, hogy az igény új igény-nek vagy kapacitásbővítés-nek tekinthető. Új igényt kell bejelölni, ha az adott ingatlanon/lakásban/egységben felhasználási helyet
(gázmérőhelyet) kívánnak létesíteni. Kapacitásbővítés alatt értendő, ha meglévő
felhasználási hely (gázmérőhely) vásárolt kapacitása nem elegendő és ehhez további
mennyiséget igényelnek. Amennyiben a kapacitásbővítés-t jelölte meg, úgy kérjük a
felhasználási hely POD azonosítóját (amelyet a szolgáltatója által kiállított a felhasználási
helyen elfogyasztott gázmennyiségről szóló számlán megtalál) és a meglévő vásárolt
kapacitás-t is szíveskedjen feltüntetni. A meglévő vásárolt kapacitás mértékét abban az
esetben töltse ki, amennyiben hitelt érdemlő dokumentumokkal is bizonyítani tudja annak
mértékét.
A Felhasználás megkezdésének tervezett ideje rovathoz év és (számmal kitöltendő) hónap
beírásával adja meg azt a legkorábbi időpontot, amikor vételezni kívánja a földgázt.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a megadott időpont a Földgázenergia Igénylőlapon részletezett
gázigény teljesítésére vonatkozó Elosztói Csatlakozási Szerződésben is rögzítésre kerül,
mint azon időpont, amelyet követő 30 napon belül a gázigénylő köteles a felhasználási hely
vonatkozásában Elosztóhálózat-használati szerződést kötni. Amennyiben az igénylőlapon
megadott időpontra nem lehetséges (pl: tervezést és/vagy kivitelezést igényel a
csatlakozási pont kialakítása) az igény biztosítása, úgy az időpontot Társaságunk az
Elosztói Csatlakozási Szerződésben rögzíti.
- 2.2.: adja meg (leendő vagy meglévő) felhasználási hely irányítószám-át, cím-ét, helyrajzi
szám-át.
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3. pont
- 3.1.: írja be azt a gázmennyiséget (m3/év-ben), amelyet a (leendő vagy meglévő)
felhasználási helyen 1 év alatt fel kíván használni.
- 3.2.: írja be azt a gázteljesítményt (m3/h-ban), vagyis azt a gázt, amelyet a (leendő vagy
meglévő) felhasználási helyen 1 óra alatt maximálisan el kíván fogyasztani. Lakossági
felhasználás esetén (a 2.1. pontban a „Lakossági:” felhasználási jelleg került megjelölésre)
csak a téli időszak gázteljesítményét kell feltüntetni. Nem lakossági felhasználás (a 2.1.
pontban a „Nem lakossági:” felhasználási jelleg került megjelölésre) esetén a téli időszakra (november 1.-től március 31.-ig terjedő időszak) és a nyári időszak-ra (április 1.-től
október 31-ig terjedő időszak) külön-külön kell a mennyiségeket megadni.

4. pont
- A 4.1. pontban az igénybejelentő nevét és telefonszám-át minden esetben kérjük
megadni. A pont további adatait csak abban az esetben töltse ki, ha az 1.1. vagy 1.2.
pontban megadottól eltérő helyre kéri az értesítést.
- A 4.2. pontban megadhatja, hogy milyen formában kéri az igényre adott ajánlatunkat ill. a
szerződés tervezetet. Kérjük csak egy lehetőséget jelöljön meg. Az elektronikus úton
történő megküldés esetén emailben juttatjuk el Önhöz az ajánlatot és szerződés-tervezetet,
de a szerződéskötéshez nyomtatási lehetőség megléte szükséges Önnél.

5. pont
- Ebben a rovatban olyan kiegészítő információkat közölhet, amelyeket a gázigénnyel
kapcsolatosan fontosnak tart közölni. (pl: Mezőgazdasági terményszárító részére történik
az igénylés stb.) Ebben a rovatban tüntethető fel, ha az igénylőlaphoz mellékleteket is
csatolt.
Tájékoztatjuk, hogy a Földgázenergia Igénylőlapon megadott adatokat munkatársaink az
Üzletszabályzatunkban leírtak szerint kezelik. A gázigénnyel kapcsolatos további
tudnivalókról, kérjük keresse fel honlapunkat. (www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu)
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