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5. melléklet

Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat egyszerűsített gázfogyasztó készülék cseréről
Kérjük, hogy az alábbi nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki!
Bejelentem, hogy a Felhasználási hely adatai rovatban megjelölt felhasználónál nem tervköteles készülék cserét
végeztem a Gázfogyasztó készülék adatai rovatban rögzítettek szerint.
Regisztrált kivitelező adatai

gázszerelő neve:

földgázelosztó által adott azonosító:

_______________

gázszerelői ig. száma:

_______________

lakcíme: ____ ir. szám ________________ település ______________________ utca _______ hsz.

Kivitelező cég adatai

telefon: ______

cégnév:

cégjegyzékszám:
adószám:
székhely: _______

ir. szám _______

település _______________________

telefon: ______________ fax: _______________

utca _______ hsz.

e-mail: __________________________

Felhasználási hely adatai

cég/név:

egyedi (POD) azonosító: 39N050_______________
cím: _______ ir. szám ________________ település

gázmérő gyári száma: ___________________
__________________________ utca

________ hsz.

Gázfogyasztó készülékek adatai
leszerelt készülék

felszerelt készülék

gyártó/gyártm ./típ us:

gyártó/gyártm./típus:

hőterhelés:

kW

kész. beépítés CN/TR1749 szerinti
főcsoport:

A B C

hőterhelés:

kész. beépítés CN/TR1749 szerinti
főcsoport:

alcsoport:
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Légellátás biztosításának módja
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A fenti módon biztosított légellátás megfelel a létesítéskori előírásoknak, vagy a készülék csere
időpontjában hatályos MBSZ vonatkozó előírásainak.
Égéstermék elvezetés
Kéménybe kötött B típusú készülék csere esetében rendelkezésre áll a kémény használatával összefüggő
megfelelő minősítésű kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata, melynek száma: _______________
Közreműködő tervező vagy szakértő

van

név:
lakcíme: ____ ir. szám

telefon: ______________

nincs

kamarai azonosító száma:
________________ település ___________________ utca

e-mail: ______________________

_______ hsz.

aláírás

Alulírott gázszerelő (kivitelező) kijelentem, hogy a beépített anyagok, tömítő- és segédanyagok, készülékek,
tartozékok az érvényben lévő műszaki-biztonsági előírásoknak és a földgázelosztó műszaki utasításrendszere szerint
kerültek beépítésre, azok az érvényes minőségi követelményeknek megfelelnek, a minőséget igazoló
dokumentumokat, bizonylatokat a felhasználónak átadtam. A gázfogyasztó készülék és a lezárására szolgáló elzáró
szerelvénytől a készülékig terjedő fogyasztói vezetékszakasz tömörségi nyomáspróbáját/szivárgás mentességét
üzemi nyomáson elvégeztem, tömörtelenséget/gázszivárgást nem tapasztaltam.
A felhasználói berendezés műszaki - biztonsági ellenőrzését elvégeztem, üzembe helyezést és üzemeltetést gátló
tényező nem áll fenn.
Kelt: ______________, _______ év ______________ hó _______ nap
____________________________
regisztrált kivitelező
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján tanúsítom, hogy a felszerelt gázfogyasztó készülék
munkavédelmi szempontból megfelelő. A felszerelt készülék szakszerű, gyártói előírások szerinti beüzemelése - a
jótállás érvényesítésével - megtörtént. A készülék biztonságos kezelésének feltételeit a felhasználóval ismertettem.
Használatának oktatása megtörtént, a gépkönyvet és a használati utasítást a felhasználónak átadtam.
Kelt: ______________, _______ év ______________ hó _______ nap
p.h.
_____________________
üzembe helyező
igazolvány száma: ___________

_____________________
felhasználó/tulajdonos/bérlő
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