
Meghatalmazás 

 
 

Alulírott* (név):  ...................................................................................................................................  

kijelentem, hogy az alábbi ingatlan tulajdonosa*** vagyok és a kéményseprőipari tevékenységhez 
szükséges jogilag előírt feltételeket biztosítom: 

Helyrajzi szám:  ................................................................................................................................  

Irányítószám*:  ..................................................................................................................................  

Település*:  .......................................................................................................................................  

Közterület neve*:  .............................................................................................................................  

Közterület formája:  ...........................................................................................................................  

Házszám*:  .......................................................................................................................................  

Lépcsőház*:  .....................................................................................................................................  

Emelet*:  ...........................................................................................................................................  

Ajtó*:  ................................................................................................................................................  

 

Dátum: ....................................                                                 ..........................................................  

                  Aláírás 

Ezúton alulírott helyen és napon meghatalmazom, 

Név*:  ................................................................................................................................................  

Lakcím*: ...........................................................................................................................................  

Személyi igazolvány szám*: .............................................................................................................  

Anyja neve*:  ....................................................................................................................................  

E-mail cím:  .......................................................................................................................................  

Telefonszám:  ...................................................................................................................................  

hogy helyettem és nevemben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Központnál, mint a kéményseprőipari szervnél eljárjon.  

 A meghatalmazott a jogszabályok által meghatározott kéményseprőipari tevékenység elvégzése 

során az ingatlan használóját képviseli, helyette és nevében nyilatkozatot tehet. 

 A meghatalmazott a jogszabályok által meghatározott kéményseprőipari tevékenység elvégzése 

során az alábbi tevékenységet megrendelheti:** 

1. Az elmaradt sormunka megrendelése; 

2. Soron kívüli ellenőrzés;  

3. Lerakódott korom kiégetése;  

4. Homlokzatra szerelt égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása;  

5. Égéstermék-elvezető műszaki vizsgálata: 
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a) új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata; 

b) újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újbóli használatba vett égéstermék-

elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata; 

c) tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése 

esetén, a berendezés üzembe helyezését megelőző égéstermék-elvezető vizsgálat; 

d) meglévő égéstermék elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni 

felülvizsgálat; 

6. Műszaki egyeztetés a tervezés időszakában.** 

A meghatalmazott ezen meghatalmazás alapján a kéményseprőipari tevékenységgel kapcsolatos 
munkafolyamatokban a meghatalmazót teljes jogkörben képviseli, helyette és nevében nyilatkozatot 
tehet. Jelen meghatalmazás értelmében a meghatalmazott a kéményseprőipari tevékenység során 
minden iratot megismerhet.  

A meghatalmazott és a tanú tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a nyilatkozaton 
szereplő személyes adatai a kéményseprőipari szerv kezelésébe kerülnek. A szerv az adatokat 
kizárólag a fent megjelölt tevékenységgel összefüggésben, a meghatalmazott tekintetében a 
meghatalmazott azonosítása, az ügyintézés lebonyolítása, a tanúk tekintetében a meghatalmazás 
érvényességének igazolása céljából kezeli, a meghatalmazást az ahhoz tartozó ügy iratainak 
részeként, az alapügy irataira vonatkozó irattárazási szabályok alapján jogszabályban meghatározott 
ideig őrzi, harmadik személyek részére törvényi felhatalmazás hiányában nem továbbítja. Az érintetti 
jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatás a kéményseprőipari szerv honlapján 
megtalálható. 

A meghatalmazott és a tanú aláírásával hozzájárul személyes adatainak fentiek szerinti 

kezeléséhez.  

 

Kelt.:  ..........................    év  ..................  hó  .....................  nap 

 

 .................................................                                          ..................................................  

  Tulajdonos             Meghatalmazott  
             (Meghatalmazó) 

 

Előttük, mint tanúk előtt: 

1.  Név*:  ................................................               2.  Név*:  ....................................................                 

     Lakcím*:  ...........................................                    Lakcím*:  ...............................................   

        .......................................................                     ..............................................................   

 Aláírás:  ................................................                    Aláírás:  .................................................   

 

*   a mező kitöltése kötelező 

**  a megfelelő aláhúzandó 

*** csak az ingatlan tulajdonosa adhatja a meghatalmazást 


