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HÁLÓZATI KAPACITÁS IGÉNYLŐLAP 

Kérjük, hogy az alábbi igénylőlapot, hiánytalanul, olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki, csak az üresen lévő 
fehér mezőket használja a kitöltéshez! Az igénylőlap kitöltése előtt kérjük, olvassa el a hátoldalon a Tájékoztatót! 

 

1.  Felhasználó adatai 
1.a.  Természetes személy esetén kitöltendő 
 Felhasználó neve:  
 Anyja neve:  
 Születési hely, idő:  
 Hatósági igazolvány száma:  
 E-mail címe:  
1.b. Cég esetén kitöltendő 
 Cég neve:  
 Cégjegyzék száma:  
 Adószáma:  
 Székhelye:  
 E-mail címe:  

 

2. Felhasználási hely megnevezése, cím, igényelt gáz, további adatok 
2.a. Felhasználási hely megnevezése 

 Családi ház:  Műhely:  Üzlet:  

 Lakás:  Raktár:  Iroda:  

 Telephely:  Egyéb:  

2.b. Felhasználási hely címe 
 Irányítószám:  
 Cím:  
 Helyrajzi szám:  
2.c. Igényelt gázteljesítmény és gázmennyiség, földgázvételezés  
 Igényelt gázteljesítmény (m3/h):  
 Igényelt gázmennyiség (m3/év):  

2.d. Értesítési cím 

 Irányítószám:  

 Cím (e-mail cím):  

 Telefonszám:  

2.e. További fontos adatok 

Igénybejelentő neve:  
kizárólag elektronikus formában küldjék meg 
részemre. 

   Az Ajánlatot és az Elosztói 
Csatlakozási Szerződést postán, a hagyományos papír alapú 

dokumentumokon kérem. 
  

egyetemes szolgáltatótól kívánom vételezni.   
 A földgázt 

földgáz kereskedőtől kívánom vételezni.   

 
 
Budapest, 200..…………..…hó…….…….nap.                         ………………………………... 
                                                                                                                 Igénylő aláírása 
  p. h. 

A fogadó szervezeti egység tölti ki! 

Igénylőlap beadásának helye: Ügyintéző neve: 

Beadás időpontja: Sorszám: 



  
 
 
 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
a Hálózati Kapacitás Igénylőlaphoz 

 
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Kitöltési Útmutatót. Ügyeljen arra, hogy hiánytalanul, jól olvashatóan, 
nyomtatott betűvel töltse ki az igénylést, mellyel az esetleges félreértéseket elkerülheti. Az igénylőlapon csak 
a fehér részekbe írjon, vagy szükség szerint X-eljen. Hiányosan kitöltött, vagy egyéb okból nem megfelelő 
igénylőlapot ügyintézőink nem tudnak elfogadni. 
 

1. pont 
 1.a.:  természetes személy esetén értelemszerűen töltse ki a leendő gázfelhasználó nevét, anyja 

nevét, születési helyét és idejét. A hatósági igazolvány lehet személyazonosító 
igazolvány, útlevél, vagy 2001. január 1. után kiadott gépjármű vezetői engedély is. Ennek 
számát olvashatóan tüntesse fel az igénylőlapon. Az e-mail cím megadása csak abban 
esetben kötelező, amennyiben a Társaságunk által elkészített Ajánlat és Elosztói Csatlakozási 
Szerződés aláíratlan példányait kizárólag e-mailben szeretné megkapni (kérjük, olvassa el a 
2.e.-ben lévő tudnivalókat is). 

 1.b.: cég esetén írja be a cég nevét, cégjegyzék számát és a cég székhelyét. Az e-mail cím 
megadása csak abban esetben kötelező, amennyiben a Társaságunk által elkészített Ajánlat és 
Elosztói Csatlakozási Szerződés aláíratlan példányait kizárólag e-mailben szeretné megkapni 
(kérjük, olvassa el a 2.e.-ben lévő tudnivalókat is). 

 2. pont 
 2.a.:  a felsorolástól jobbra lévő négyzetben jelölje X-el, hogy a felhasználási helynek mi a neve 

(pl. családi ház, lakás    ). Amennyiben a felsorolásban nem találja meg az Ön felhasználási 
helyét, akkor az „egyéb” megnevezésű helyre írja azt be. 

 2.b.: adja meg gázfelhasználás helyének címét: irányítószám, cím, helyrajzi szám. 
 2.c.: írja be az igényelt gázteljesítményt (m3/h-ban), vagyis azt a gázt, amennyit 1 óra alatt 

maximálisan el kíván fogyasztani, továbbá azt az igényelt gázmennyiséget (m3/év-ben), amit 
1 év alatt fel kíván használni. 

 2.d.: csak abban az esetben töltse ki ezt a pontot, ha a 2.b. pontban megadottól eltérő helyre kéri 
az értesítést. Ebben az esetben írja be irányítószámát, címét. A telefonszám megadása nem 
kötelező, ám közlése az ügyintézést jelentősen megkönnyíti. 

 2.e.: Abban az esetben írja be az igénybejelentő nevét, amennyiben nem a gázfelhasználó adja be 
az igénylőlapot.. Szeretnénk tájékoztatni, hogy 2009. január 1-jétől lehetőség van az Ajánlat és 
az Elosztói csatlakozási szerződés elektronikus formában történő elkészítésére. Ekkor e-
mailben juttatjuk el Önhöz a fenti dokumentumokat. A szerződéskötéshez nyomtatási 
lehetőség megléte szükséges Önnél, mivel a dokumentumok ekkor postai úton nem kerülnek 
kiküldésre. Ha igénybe kívánja venni ezt a lehetőséget, akkor tegyen a felső négyzetbe X-et, 
továbbá ez esetben az 1.a. pontban (cég esetén az 1.b. pontban) e-mail cím megadása 
kötelező. A továbbiakban kérjük nyilatkozzon, hogy a földgázt egyetemes szolgáltatótól, 
vagy földgáz kereskedőtől kívánja vételezni. 

 
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény értelmében adatait, személyes adatait munkavállalóink, szervezeti egységeink, vagy velünk 
megbízási szerződéssel rendelkező megbízottjaink bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél számára 
semmilyen módon nem továbbítják, nem teszik hozzáférhetővé, az illetéktelenek jogosulatlan hozzáférését 
az igénylő adataihoz megakadályozzák. 
 
 
 
 
 
Bármilyen további kérdésével forduljon bizalommal a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. hálózati értékesítési 
osztályának ügyfélszolgálatához (1081 Budapest, Fiumei út 9-11. fsz. 5), akik készséggel nyújtanak 
segítséget hétfőn és szerdán 10:00-18:00, illetve kedden és csütörtökön 8:00-15:00 közötti időpontokban, 
továbbá munkaidőben telefonon a 06-1-477-1323 és faxon a 06-1-477-1234-es számokon. 


