FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
1067 Budapest, Eötvös utca 21.
Tel.: 312-6626 Fax.: 332-1150

Kir.ssz.:

MEGRENDELÉS

Munkaszám:

Megrendelő

Tulajdonos
Név

Név

város

Anyja
neve

Szül.
idő

város

utca/egyéb

Cím

hsz.

ép.

lph.

em.

ajtó

utca/egyéb

Cím

Értesítendő személy

hsz.

Név

ép.

lph.

em.

ajtó

hó,

nap

Megrendelés dátuma

Telefon

Budapest, 201

E-mail

év,

Vizsgálat helyszíne
Budapest

Helyrajzi szám

utca / út / tér / köz /egyéb
hsz.

ép.

Szakvélemény célja:
Tüzelő berendezés bekötéshez
Tüzelő berendezés cseréhez
Gázkészülék elzárás utáni üzembe helyezéséhez
Kéményállag vizsgálat
Kéményfelújítás előtti vizsgálat
Kéményfelújítás utáni vizsgálat
Kéményüzemzavar esetén
Parapetkészülék megvalósíthatóságára
Egyéb:

lph.

em.

ajtó

Szakvélemény típusa
Előzetes kéményseprő ipari szakvélemény
Kivitelezés közbeni kéményseprő ipari szakvélemény
Végleges kéményseprő-ipari szakvélemény
Kéménys.ip. sz.vél. haszn.vét. eng. elj. *KMSZT iroda
Vizsgálandó kémények száma
Egyedi kémény (db)
Központi kémény (db)
Gyűjtő kémény (db)
Mesterséges égéstermék elvezető (db)

Jelen megrendelés aláírásával tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet Mellékletében meghatározott szolgáltatási díjakat alkalmazza – ideértve a kiszállási díjat is –, melyek általános forgalmi adó nélkül számított mértéke 4800 Ft-tól 55596 Ft-ig terjedhet járatonként. Úgyszintén
tudomásul veszem, hogy a megrendelt szakvélemény elkészítéséhez szükséges egyéb dokumentumok (hő- és áramlástechnikai méretezés, szállítói megfelelőségi nyilatkozat, stb.)
esetleges benyújtásának kötelezettsége engem terhel, mely kötelezettség elmulasztása esetén is megilleti a Szolgáltatót a hivatkozott rendelet Mellékletében foglalt díj. Jelen megrendelés a munkavégzés igazolására szolgáló MUNKALAP-MUNKAIGAZOLÁS c. bizonylatban foglaltakkal együtt értelmezendő.

megrendelő aláírása

Készülékek

Kivitelezői nyilatkozat
Fajtája
Típusa
Teljesítmény (kW)
Füstcsonk átmérő (mm)

Kürtő mérete (mm)
Kémény kategória

Egyedi/Közp.-i/Gyűjtő/ Mesters.

Egyedi/Közp.-i/Gyűjtő/ Mesters.

Egyedi/Közp.-i/Gyűjtő/ Mesters.

Elhúzást tartalmaz (I/N)
Alulírott kijelentem, hogy a Budapest,
ir.sz.					
utca/út/tér/egyéb
hsz.
em.
ajtó alatt
.
.
.
.
között végzett kéményépítő javító átalakító
munkavégzésem során betartottam a vonatkozó építésügyi, tűzvédelmi, valamint a technológiai előírásokat.
A kivitelezést az ÉMI által minősített 		
ÉAB/ÉME számú, flexibilis/merev 			
rendszerű anyagból végeztem.
Mindennemű - kéményseprőipari vizsgálat során - fel nem tárható rejtett hibáért a büntetőjogi felelősséget vállalom.
Budapest, 20
év
hó
nap		
Működési engedélyem száma:
kivitelező neve
címe
telefonszáma

aláírás

P.H.

