vonalkód

Kérelem a Téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet1 szerinti
különbözet jóváírására
A felhasználási hely adatai (fogyasztói közösség)
irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám,

épület.

Mérési pont (POD) azonosító*:
Felhasználási hely azonosító (FH)*:
Felhasználási helyen felszerelt gázmérő névleges teljesítménye (megfelelő helyen X-szel jelölje):
20 m3/h alatti:

20 m3/h vagy 20 m3/h felett:

A nyilatkozattételre jogosult személy (pl. közös képviselő) adatai:
Kapcsolattartó neve:
Címe:

irányítószám,

település,
utca, út, tér

házszám,

épület,

lépcsőház,

emelet,

ajtó.

E-mail címe:
Telefonszáma:
Közös gázmérőről ellátott
db önálló lakás2

db önálló, nem lakáscélú helyiség

A lakóépület műszakilag megosztott, önálló lakásai számának és a 12 000 Ft-nak3 a szorzata:
Ft
A felhasználó részére a Téli rezsicsökkentésről szóló rendeletben a módosítás előtt
meghatározott és már korábban jóváírt juttatás összege (20 m3/h alatti gázmérővel rendelkező
egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség esetén 24 000 Ft, 20 m3/h és a
feletti gázmérővel rendelkező egyetemes szolgáltatói jogviszonyban álló fogyasztói közösség
esetén 120 000 Ft):
Ft
A jóváírandó különbözet összege:

Ft

Kérem a jelen kérelemben megjelölt különbözet összegének jóváírását a fogyasztói
közösség NKM Földgázszolgáltató Zrt.-nél vezetett folyószámláján.
A 66/2018. (IV. 5.) kormányrendelettel módosított, az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) kormányrendelet (Téli rezsicsökkentésről szóló rendelet).
2
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet előírásai szerint a kérelméhez csatolni kell a
lakóépületre vonatkozó hatályos alapító okiratot vagy legalább 30 napnál nem régebbi nem hiteles tulajdonilap-másolatot a lakóépület
műszakilag megosztott, önálló lakásai számának igazolása céljából.
3
A Téli rezsicsökkentésről szóló rendelet 1. mellékletének 1. melléklet 1. pontja szerinti összeg.
*A számlán megtalálható.
1

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-52150/2018
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki.

A Téli rezsicsökkentésről szóló kormányrendelet előírásaira figyelemmel, a jelen nyilatkozat
aláírásával a megjelölt felhasználó (fogyasztói közösség) részéről polgári és büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy jogosult vagyok a megjelölt felhasználó képviseletében
teljes körűen eljárni, nyilatkozatot tenni, képviseleti jogosultságomat sem jogszabály, sem egyéb
előírás nem korlátozza.
Kijelentem továbbá, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek, és a fenti
fogyasztási helyet képező, közös gázmérővel rendelkező lakóépületben a műszakilag megosztott
önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek számát. Ezért a felhasználási helyen vételezők összessége a hatályos jogszabályi
előírások szerinti fogyasztói közösségnek minősül. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben
leírtakat a szolgáltató jogosult ellenőrizni.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozatban megadott személyes adataimat (név, cím,
telefonszám, e-mail), az NKM Földgázszolgáltató Zrt. kizárólagosan a jelen nyilatkozat szerinti, a
téli rezsicsökkentésről szóló módosított rendeletben meghatározott jóváírás teljesítése céljából
kezelje. A meghatározott személyes adatok őrzési ideje legfeljebb a jelen kérelem őrzési idejéig
(8 év) tart. Adatkezelésünk az Ön hozzájárulásán alapul.
Földgáz egyetemes szolgáltatásunk biztosításával kapcsolatos személyes adatkezelésünkről
részletes tájékoztatást talál honlapunkon, a www.nkmfoldgaz.hu/adatkezeles oldalon.

Kelt:

, 2018

.

Nyilatkozó aláírása
Kérelmének aláírt példányát eredetiben vagy digitalizáltan az alábbi módokon juttathatja el
részünkre a lakások számát igazoló dokumentum mellett:


postai úton:

NKM Földgázszolgáltató Zrt. 1439 Budapest, Pf. 700 címre postázva,



e-mailben:

20 m3/h alatti gázmérő esetén: ugyfelszolgalat@nkmfoldgaz.hu címre,

20 m3/h vagy a feletti gázmérő esetén: onkormanyzatiugyek@nkmfoldgaz.hu címre,


személyesen: az NKM Földgázszolgáltató Zrt. bármely ügyfélszolgálati irodájában.

A földgáz egyetemes szolgáltatás biztosítása, az egyetemes szolgáltatási 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.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-52150/2018
Kérjük, a nyomtatványt az aláírások kivételével olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki.

