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MEGFELELŐSÉGET TANÚSÍTÓ SZAKVÉLEMÉNY
Tulajdonos neve:………………………………… Kéményvizsgálat helyszíne:…………………………………… település
……………………………………………………..utca…………………………………........................házszám/hrsz/egyéb
A vizsgálattal érintett égéstermék-elvezető berendezés műszaki adatai a mellékelt adatlapon találhatóak.
Szakvélemény célja:

□
□
□
□
□

gázbekötéshez
□ használatba vételi engedélyhez □ fennmaradási engedélyhez
felülvizsgálati kötelezettség miatt □ tüzelőberendezés bekötéséhez meglévő kéménybe
tüzelőberendezés cseréhez □ gáz üzemű tüzelőberendezés visszakapcsolása
tüzelési mód vagy terhelés megváltozása miatt □ panaszügyben
egyéb: ……………………………………………………………………………………….

Vizsgálattal érintett égéstermék-elvezető berendezés (kémény) típusa:
□ Egyedi, szilárd, nyitott (E-S-B) □ Egyedi, szilárd, zárt (E-S-C)
□
□ Egyedi, gáz, zárt (E-G-C)
□ Központi, szilárd, nyitott (K-S-B) □
□ Központi, gáz, nyitott (K-G-B) □ Központi, gáz, zárt (K-G-C)
□
□ Gyűjtő, gáz, nyitott (Gy-G-B) □ Gyűjtő, gáz, zárt (Gy-G-C)
□
□ Gyűjtő tartalék (Ta-Gy)
□ Időszakos használatú (Üdülő)

Egyedi, gáz, nyitott (E-G-B)
Központi, szilárd, zárt (K-S-C)
Gyűjtő, szilárd, nyitott (Gy-S-B)
Egyedi tartalék (Ta-E)

Műszaki ellenőrzéshez szükséges dokumentumok rendelkezésre állása:
□ tervdokumentáció (engedélyezési, bejelentési, kiviteli tervek – építész, gépész)
□ égéstermék-elvezető berendezés nyomvonalterve
□ égéstermék-elvezető berendezés jogosultsággal rendelkező tervező által készített hő- és áramlástechnikai méretezése
□ A beépített anyagok szállítói megfelelőségi, illetve egyéb nyilatkozatai
□ Kivitelezői nyilatkozat az égéstermék-elvezető berendezés vonatkozásában
□ Esetenként kivitelezői nyilatkozat cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelő
berendezés építéséről, telepítéséről
□ szükség szerint villámvédelmi jegyzőkönyv, EPH jegyzőkönyv
□ szükség szerint beépítési (alkalmazástechnikai) útmutató
□ adattábla
A fenti dokumentumok megfelelően kapcsolódnak egymáshoz:
□ igen □ nem – ez esetben az eltérés leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tömörségvizsgálat eredménye (a tisztítóidom feletti szakaszon):
A ………. Pa túlnyomáson mért szivárgási érték (l/min) …………… . Engedélyezett szivárgási érték (l/min): ………………
Az elvégzett műszaki ellenőrzés eredménye alapján az égéstermék-elvezető berendezés a jelenleg érvényben lévő
előírásoknak kéményseprő-ipari szempontból:
□ Megfelelő
□ Megfelelő a lentebb szereplő megjegyzés figyelembe vételével
□ Adatlapon szereplő gázkészülék az azon szereplő égéstermék-elvezető berendezéssel üzemeltethető
Megjegyzés: ……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

□ Tartalékkéményre tüzelőberendezés rákötése esetén újabb kéményvizsgálat szükséges
Dátum:

átvettem:
-----------------------------------Kéményvizsgáló

-----------------------------------Megrendelő

