
E-mail cím: Telefon:

E-mail cím: Telefon:

Helyrajzi sz. Irányítószám*

Közterület* hsz. em.

Egyéb 2 0 hó nap

(ir.sz.)

hsz. em. ajtó alatt. 2022.__.__- 2022.__.__.

Kelt.: 2022.                      .hó                . nap Aláírás P.H.

Mindennemű - kéményseprő ipari vizsgálat során- fel nem tárható rejtett hibáért büntetőjogi felelősséget vállalom.

tam a vonatkozó építésügyi, építésügyi valamint technológiai előírásokat.                                  Teljesítmény nyílatkozat csatolva __    

között végzet kéményépítő _ -javító _átalakító munkavégzésem során betartot-

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

közterület neve)Alulírott kijelentem, hogy a 

egyedi/kp-i/gyüjtő/mest.egyedi/kp-i/gyüjtő/mest.Égésterm. elvez. kategória
Elhúzást/iránytörést tart (I/N)

egyedi/kp-i/gyüjtő/mest.

Ké
sz

ül
ék

ek Fajtája

Típusa

Teljesítmény (kW)

Füstcsonk (mm)

Kürtő mérete (mm)

Mesterséges égéstermék elvezető 
(db)

VIZSGÁLANDÓ KÉMÉNYSZÁM

Jelen megrendelés aláírásával kijelentem, hogy a Szolgáltató által a jelen megrendelő 1.sz. mellékletét képező Árjegyzékben meghatározott (illetve a www.faterkemeny.hu oldalon is közzétett) szolgáltatási díjakat — ideértve a 
kiszállási díjat - megismertem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a megrendelt nyilatkozat elkészítéséhezi szükséges egyéb dokumentumok - melyeket a 21/2016. (VI.9.) BM rendelet határoz meg - esetleges benyúj-tásának 
kötelezettsége engem terhel, mely kötelezettség elmu-ilasztása esetén is megilleti a Szolgáltatót az Árjegyzékben foglalt díj. Úgyszintén tudomásul veszem, hogy amennyiben szükséges, biztosítom a helyszíni vizsgálat feltételeit.
Jelen megrendelés a munkavégzés igazolására szolgáló MUNKALAP-MUNKAIGAZOLÁS című bizonylatban foglaltakkal, vagy amennyiben a Nyilatkozat a helyszíni
vizsgálat során kerül kiállításra, az abban foglaltakkal együtt értelmezendő. Nyilatkozom, hogy a jelen megrendelésben a szolgáltatás igénybevételének helyeként megjelölti ingatlan gazdálkodó szervezet székhelyeként, 
telephelyeként vagy fióktelepeként van bejegyezve, Nyilatkozom továbbá, hogy a jelen megrendelésben a szolgáltatás igény-i bevételének helyeként megjelölt ingattan nem társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben 
található. Megrendelésével az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR)6.cikk (1) a) szerinti kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatait Zsikla Zsolt e.v. 
Kisadózó. a szükséges mértékben és ideig kezelje.

Megrendelő aláírása

KIVITELEZŐ NYILATKOZAT

Település*

Kérjük nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

Egyedi kémény (db)

Központi kémény (db)

Gyűjtő kémény (db)

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

Kéményseprő-ipari nyilatkozat 
használatba vételi eng. elj.

Megrendelés dátuma

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

Kivitelezés közbeni kéményseprő 
nyilatkozat

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

Végleges kéményseprő-ipari 
nyilatkozat.

MŰSZAKI VISZGÁLAT CÉLJA* NYILATKOZAT TÍPUSA
Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata Előzetes kéményseprő ipari 

nyilatkozat

Nyilatkozat sorszáma:

közterület (utca, tér, stb.)

közterület (utca, tér, stb.)

közterület (utca, tér, stb.) ép. lph. ajtó

hsz. lph.. em. ajtó

MŰSZAKI MEGOLDÁS HELYSZÍNE*

Anyja neve 
(mgn.szem.) Születési idő (mgn.szem.)
Cím* / 
Székhely* Irsz.: település ép.

KIVITELEZŐ*
(előzetes kéményseprő-ipari nyilatkozat esetében nem szükséges)

Név*/ Cégnév*
Működési eng. Száma* (cég)

MEGRENDELŐ*

hsz. lph.. em. ajtóép.

Anyja neve 
(mgn.szem.) Születési idő (mgn.szem.)
Cím* / 
Székhely* Irsz.: település

Név*/ Cégnév*
Adószám* (cég)

NYILATKOZAT MEGRENDELŐ



Vevő neve:

Címe: irányítószám:

Adószáma:

Teljesítés időpontja:

Munkavégzés helye: irányítószám:

Mennyiségi 
egység

Mennyiség Egységár Ár összesen

db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 8 000 Ft      
db 30 000 Ft   
db 30 000 Ft   
db 30 000 Ft   
db 30 000 Ft   
db 30 000 Ft   

helyszín 5 000 Ft      

helyszín/óra 10 000 Ft   

db 15 000 Ft   

A fenti adatokat tudomásúl vesze, a szolgáltatási díjakra 
vonatkozóan a számlát átutalással egyenlítem ki:

Megrendelő aláírása

Munkavégző neve:
Nyilakozat sorszáma:

Megye:

Kiszállási díj

Helyszíni szaktanácsadás

Kamerás viszgálat

Összesített érték:

Postázási cím
irányítószám Helyég közterület Házszám

Központi, nagyjáratú, gyűjtő jellegű 
égéstermék elvezető

Egyedi, huzat vagy mesterséges szívás alatt 
álló égéstermék elvezető

Egyedi, túlnyomás hatása alatt álló 
égéstermék elvezető

helyiség közterület házszám, helyrajzi szám

Termék vagy szolgáltatás megnevezése, 
besorolási száma

Kéményjel/cikkszám

Számlázási adatlap - műszaki vizsgálat 

helyiség közterület házszám, helyrajzi szám


