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TERVEZŐI NYILATKOZAT
Jellemzők darab darab darab darab
Anyaga

Típusa

Jellemző mérete (hossz/
átmérő) [mm]
Égéstermék-elvezető 
gyártmánya
Égéstermék-elvezető 
nyomásoszt. (N,P,H)

Tüzelőanyag

Csatlakoztatni kívánt 
tüzelőberendezés
A tervezett új, meglévő felújítással, átépítéssel érintett égéstermék-elvezető berendezés(ek) alsó és felső ellenőrzési, tisztítási lehetőségének kialakítása 
az MSZ 845:2012 szabvány figyelembe vételével történt. Tervezett építmény(ek) égéstermék-elvezető berendezés(ei)ről az OTÉK, a vonatkozó kémény-
seprő-ipari szabványok (MSZ, MSZ EN), az OTSZ és egyéb hazai szabályozások alapján kerültek megtervezésre. A kitorkollási magasság meghatározá-
sa során figyelembe vettem az MSZ 845:2012 sz. szabvány szerinti követelményeket. A tervezett épület nem akadályozza és nem veszélyezteti a környező 
épületek égéstermék-elvezetőinek rendeltetésszerű használatát. Az égéstermék-elvezető berendezés(ek) folyamatos égési levegő ellátása biztosított, 
az égéstermék-elvezető berendezés(ek) geometriai méretei megfelelő(ek). Az égéstermék-elvezető berendezés(ek) alkalmas(ak) a csatlakoztatott vagy 
csatlakoztatni kívánt tüzelőberendezése(ek)hez. Az égéstermék-elvezető berendezés(ek) érvényes megfelelőség-igazolással rendelkezik/nek.

Tervezői cégadatok Budapest, 2 0 év hó nap

Tervező neve

Aláírás                           PH

Tervező címe

Tervező telefonszáma

Épület(ek) lakásainak - rendeltetési egységeinek - száma

Égéstermék-elvezető(k) száma melyből új meglévő

MEGRENDELŐ*
(egyben számlafizető)

Név* / 
Cégnév* Adószám* (cég)

Anyja neve 
(mng.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

Tulajdonos 
neve:

Tulajdonos 
címe:

TERVEZETT MŰSZAKI MEGOLDÁS HELYSZÍNE*

Helyrajzi sz. Irányítószám* Település*

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

Egyéb Megrendelés dátuma 2 0 hó nap

Jelen megrendelés aláírásával tudomásul veszem, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. a 2015. évi CCXI. törvényben előírt elvek mentén megállapí-
tott szolgáltatási díjakat alkalmazza. Úgyszintén tudomásul veszem, hogy a megrendelt nyilatkozat elkészítéséhez szükséges egyéb do-
kumentumok (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 szol-
gáló MUNKALAP-MUNKAIGAZOLÁS című bizonylatban foglaltakkal együtt értelmezendő.  Megrendelésével kifejezetten hozzájárul, hogy a megren-
delés teljesítéséhez szükséges személyes adatait a FŐKÉTÜSZ Kft. a szükséges mértékben és ideig kezelje.

megrendelő aláírása

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!


