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Csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés 
   létesítéséről*            átalakításáról*              felhagyásáról* 

 

Alulírott ______________________________ , a(z) ______________________________________________________  

(Gázszerelő igazolvány száma: ___________________________ ; Érvényessége: _________________ ) képviseletében  

bejelentem, hogy a területileg illetékes elosztói engedélyesnél nyilvántartott jogosultságom alapján  

Név  Település  

Utca  Házszám 
/ hrsz. 

 

megrendelésére a MAGÁZ Kft. által ________________________ számon felülvizsgált és kivitelezésre alkalmasnak 
minősített terv szerint a gázszerelési munkát elvégeztem. 

Tervtől való eltérés:     volt/módosíttattuk*        nem volt* 
 
Mellékletek*: 

Felülvizsgált terv 

Kéményseprő-ipari közszolgáltató szakvélemény(ek): 
Cég: ___________________________________ Eng. száma: ________________ Kiállítva: _______________ 

Statikai szakvélemény 

Érintésvédelmi jegyzőkönyv 

Polietilén vezeték szerelésére jogosító bizonyítvány 

Egyéb: ______________________________________________________________________________________ 

 
Beépítésre került anyagok (csővezeték, szerelvények, állomás, légbevezető stb.):  

Megnevezés Hossz (m) / darabszám (db) Bizonylat száma 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

___________________________________ _____________________ _________________________ 

* Kérjük a megfelelő részt megjelölni! 
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Felszerelt új gázfogyasztó készülékek: 

Készülék típusa db m3/h kW Gyári száma 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

Ledugózott készülékcsatlakozási helyek száma:  _________ 

 

Meglévő gázfogyasztó készülékek: 

Készülék típusa db m3/h kW Gyári száma 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

________________________________ _________ _________ _________ __________________ 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerelést a fent hivatkozott számon felülvizsgált és 
kivitelezésre alkalmasnak minősített terv szerint, az érvényben lévő szabványok és előírások szerint végeztem, zárt 
égésterű készülék esetén az égéstermék elvezető tartozék beépítését a gyártó által előírt utasítás alapján kiviteleztem, 
és a beépítés során csak műbizonylattal ellátott anyagokat használtam. 

Kelt: _____________________________, 20____ év ____________________ hó ____ nap 
 

  

       ____________________________________  
        Kivitelező cégszerű aláírása 
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