Tulajdonosi nyilatkozat
kapacitás-lekötési jog átadásáról

1. Kapacitás-lekötési jog átadójának (továbbiakban: Tulajdonos) adatai:
Természetes személy esetén:
Név: ............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ..........................................................................................................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................................................................................................................
Levelezési cím: .......................................................................................................................................................................................................
Nem természetes személy esetén:
Cégnév: ....................................................................................................................................................................................................................
Székhely: ..................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..................................................................................................................................................................................................
Adószám: .................................................................................................................................................................................................................
Képviseli: ..................................................................................................................................................................................................................
A Tulajdonos a jelen nyilatkozat aláírásával jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 3. pontban azonosított
Ingatlan kizárólagos tulajdonosának minősül, illetve több tulajdonos esetén jogosult a többi tulajdonostárs
nevében és képviseletében a jelen nyilatkozat aláírására, továbbá a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.
törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) 75 § (továbbiakban: Jogszabály)
rendelkezései alapján jogosult a földgáz kapacitás-lekötési jog 2. pontban azonosított Jogszerű Használó
részére történő átadására.
2. Kapacitás-lekötési jog átvevőjének (továbbiakban: Jogszerű Használó) adatai:
Természetes személy esetén:
Név: ............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: .........................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................................................................................
Születési hely: ........................................................................................................................................................................................................
Születési idő: ..........................................................................................................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................................................................................................................
Levelezési cím: .......................................................................................................................................................................................................
Nem természetes személy esetén:
Cégnév: ....................................................................................................................................................................................................................
Székhely: ..................................................................................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..................................................................................................................................................................................................
Adószám: .................................................................................................................................................................................................................
Képviseli: ..................................................................................................................................................................................................................
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3. Kapacitás-lekötési jog átadásával érintett felhasználási hely (továbbiakban: Ingatlan) adatai:
Mérési pont (POD) azonosító: .........................................................................................................................................................................
Cím: .............................................................................................................................................................................................................................
A Tulajdonos a jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a Jogszabály rendelkezései alapján az Ingatlan földgáz
kapacitás-lekötési jogát átadja a Jogszerű Használónak, aki az Ingatlan használatára .........................................................
jogcímen jogosult.
A Tulajdonos a jelen nyilatkozat aláírásával a kapacitás-lekötés jogát …………………………….. napjától kezdődően
…………………………….. napjáig / visszavonásig* adja át a Jogszerű Használó részére, és hozzájárul ahhoz, hogy a
Jogszerű Használó az Ingatlan gázellátására vonatkozóan, a …………………………….. napjától ……………………………. napjáig
terjedő időszakra / határozatlan időre* a ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-vel földgáz-kereskedelmi
szerződést kössön.
Abban az esetben, ha az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. és a Jogszerű Használó között a fenti időszak
tekintetében földgáz-kereskedelmi szerződés jön létre, úgy a Tulajdonos és a Jogszerű Használó jelen nyilatkozat
aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Jogszerű Használónak az Ingatlan használatára
irányuló joga megszűnik vagy ennek megszűnése várható, e tényről való tudomásszerzést követően haladéktalanul
értesítik az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-t.
E kötelezettség megszegéséből eredően az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-nél jelentkező valamennyi kár
megtérítéséért egyetemlegesen felelősek.
A Tulajdonos és Jogszerű Használó a jelen nyilatkozat aláírásával polgári- és büntetőjogi felelősségük tudatában
kijelentik, hogy a nyilatkozatban általuk megadott adatok és tények a valóságnak mindenben megfelelnek.

Keltezés helye, ideje: ………………………………………………………………….

.....................................................................................
Tulajdonos

.....................................................................................
Jogszerű Használó

Tanúk:
..............................................
Tanú aláírása

..............................................
Tanú aláírása

Név: ....................................................................................................

Név: ....................................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................

Lakcím: ..............................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

A személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatónk az alábbi linken található:
https://elmuemasz.hu/versenypiaci-szolgaltatas/tudnivalok/szabalyzatok/adatvedelmi-tajekoztato
* A kívánt rész kitöltendő, illetve aláhúzandó.
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