
NYILATKOZAT MEGRENDELŐ
51

Telefon: 999-0664

Szervezeti egység (FŐKÉTÜSZ tölti ki) Rendelésszám (FŐKÉTÜSZ tölti ki)

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! Üzletszabályzatunk értelmében a nyilatkozatot csak a megrendelő vagy meghatalmazottja veheti át személyesen!

TULAJDONOS*
(egyben megrendelő/számlafizető)

Név* / 
Cégnév* Adószám* (cég)

Anyja neve 
(mgn.szem.) Születési idő (mgn.szem.)

Cím* /
Székhely*

település közterület (utca, tér stb.)

hsz. ép. lph. em. ajtó
A szolgáltatás díját készpénzben fizetem meg 
(megfelelő rész “x”-el jelölendő): IGEN NEM

E-mail cím Telefonszám A nyilatkozat elkészültéről
elektronikus értesítést kérek: IGEN NEM

MŰSZAKI MEGOLDÁS HELYSZÍNE*

Helyrajzi sz. Irányítószám* Település*

Közterület* közterület (utca, tér stb.) hsz. ép. lph. em. ajtó

MŰSZAKI VIZSGÁLAT CÉLJA* NYILATKOZAT TÍPUSA* VIZSGÁLANDÓ KÉMÉNYSZÁM*

Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata Előzetes kéményseprő ipari 
nyilatkozat Egyedi kémény (db)

Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba 
vett égéstermék-elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata

Kivitelezés közbeni kémény-
seprő-ipari nyilatkozat Központi kémény (db)

Tüzelőanyag váltás, tüzelőberend. csere, új tüzelőberend. üzembe helyezése 
esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égésterm.-elvez. vizsg.

Végleges kéményseprő-ipari 
nyilatkozat Gyűjtő kémény (db)

Meglévő égésterm.-elvez. bontását, funkciójának megvált., használaton kívül 
helyezését, illetve az égésterm.-elvez. érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsg.

Kéményseprő-ipari nyilatkozat 
használatba vételi eng. elj.

Mesterséges égéstermék-
elvezető (db)

Egyéb Megrendelés dátuma 2 0 hó nap

Jelen megrendelés aláírásával tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III.18.) Főv. Kgy. 
rendelet mellékletében meghatározott szolgáltatási díjakat alkalmazza ideértve a kiszállási díjat is. Úgyszintén tudomásul veszem, hogy a megrendelt 
nyilatkozat elkészítéséhez szükséges egyéb dokumentumok (hő- és áramlástechnikai méretezés, teljesítménynyilatkozat, stb.) esetleges benyújtásának 
kötelezettsége engem terhel, mely kötelezettség elmulasztása esetén is megilleti a Szolgáltatót a hivatkozott rendelet Mellékletében foglalt díj. Úgyszin-
tén tudomásul veszem, hogy amennyiben szükséges biztosítom a helyszíni vizsgálat feltételeit. Jelen megrendelés a munkavégzés igazolására szolgáló 
MUNKALAP-MUNKAIGAZOLÁS című bizonylatban foglaltakkal együtt értelmezendő.  Megrendelésével kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelés tel-
jesítéséhez szükséges személyes adatait a FŐKÉTÜSZ Kft. a szükséges mértékben és ideig kezelje.

tulajdonos aláírása

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Ké
sz

ül
ék

ek Fajtája
Típusa
Teljesítmény (kW)
Füstcsonk      (mm)

Kürtő mérete (mm)
Égésterm.elvez. kategória egyedi / kp-i / gyűjtő / mesterséges egyedi / kp-i / gyűjtő / mesterséges egyedi / kp-i / gyűjtő / mesterséges

Elhúzást/iránytörést tart. (I/N)

Alulírott kijelentem, hogy a Budapest, (ir.sz.) (közterület neve)

hsz. em. ajtó alatt 2 0 . . . - 2 0 . . . között végzett kéményépítő -javító -átalakító

munkavégzésem során betartottam a vonatkozó építésügyi, tűzvédelmi, valamint a technológiai előírásokat. Teljesítmény nyil. csatolva

A kivitelezést minősített ÉAB / ÉME / CE számú, flexibilis/merev rendszerű anyagból végeztem.

Mindennemű - kéményseprőipari vizsgálat során - fel nem tárható rejtett hibáért a büntetőjogi felelősséget vállalom.

Budapest, 2 0 év hó nap Működési engedélyem száma:

Kivitelező neve

aláírás P.H.

Kivitelező címe

Kivitelező telefonszáma


