
település közterület (utca, tér stb.)
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MEGRENDELŐLAP
Kéményseprőipari
BM OKF GEK

Igazgatóhelyettesi Szervezet Telefonos beszélgetés azonosítója

Nyilvántartásba vételi száma:
Cégjegyzék száma/

település közterület (utca, tér stb.)

hsz. ép. lph. em. ajtó

E-mail cím Telefonszám

Nyilvántartásba vételi száma:
Cégjegyzék száma/

település közterület (utca, tér stb.)

hsz. ép. lph. em. ajtó

E-mail cím Telefonszám

Nyilvántartásba vételi száma:
Cégjegyzék száma/

Anyja neve 

Születési hely/idő

 

Megrendelő jogcíme:    Tulajdonos              Közös képviselő/lakásszövetkezeti elnök               Ingatlan használó               Meghatalmazott
Kérjük, jelölje meg!

meghatározott feladat
az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában

meghatározott feladat
az időszakos ellenőrzések között esetileg felmerülő, sormunkában

volítható szurokréteg kiégetése
az égéstermék elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltá-

berendezés égéstermék elvezetőjének ellenőrzése
a közvetlen homlokzati égéstermék kivezetéssel rendelkező tüzelő-

nörzése, tisztítása, ha a feltételei adottak
a 10 000cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék elvezető elle-

lőségével összefüggő tervfelülvizsgálat a benyújtott tervdokumentáció alapján
a tervezett, vagy a tervezéssel érintett égéstermék elvezető műszaki megoldás megfele- 

nálatba vett égéstermék elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata
újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újbóli hasz-

előző égéstermék elvezető vizsgálat
üzembe helyezése esetén a berendezés üzembe helyezését meg-

  

tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés

 

elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
tatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék 
meglévő égéstermék elvezető bontását, funkciójának megváltoz-

eltakarás előtti vizsgálataúj égéstermék elvezető kivitelezés közbeni,
 

szerv a tájékoztatóban meghatározott módon és ideig kezelje.
beazonosításomat szolgáló adatok tekintetében a megrendeléssel hozzájárulok, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adataimat a kéményseprőipari
Az adatkezelési tájékoztatót, továbbá annak internetes elérési lehetőségét megismertem, a megrendelés teljesítéséhez és a költségtérítés megállapításához szükséges
- helyszíni vizsgálat feltételeinek biztosítása (amennyiben szükséges).
- a megrendeléshez kapcsolódó, annak elkészítéséhez szükséges egyéb dokumentumok (hő- és áramlástechnikai méretezés, teljesítmény nyilatkozat, stb.) biztosítását
lékletében meghatározott szolgáltatási díjak kéményseprőipari szerv számára történő megfizetése, ideértve a kiszállási díjat is.

 

                              Postai kézbesítés** Ügyfélkapu útján történő kézbesítés***

I.  TULAJDONOS
 

ADATAI

II. MEGRENDELŐ ADATAI

III. SZÁMLÁZÁSI

 

ADATOK

IV. MEGRENDELT KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNE

Jelen megrendeléssel az alábbi kötelezettségeim keletkeznek:

 

* ingyenes

 

** postai kézbesítés díja a megrendelőt terheli
 születési helyének és idejének megadása

*** ügyfélkapus kézbesítés feltétele a III. pontban a Megrendelő anyja nevének,

megrendelő aláírása
Dátum: .............................................................

Opcionális mező, a Kéményseprőipari Szerv tölti ki!

VI. AZ ELKÉSZÜLT KÉMÉNYSEPRŐIPARI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉNEK MÓDJA

Érintett égéstermék elvezetők száma

 

 
Számlafizető

 

 

 

 
 

a megrendeléshez kapcsolódó tevékenységgel összefüggő díjfizetési
kötelezettség nem teljesítése estén végrehajtás indítása céljából dokumentumok ügyfélkapun keresztül történő kézbesítése céljából

a megrendelt kéményseprőipari tevékenységhez kapcsolódó

 
 

* a kéményseprőipari szerv teljesítési kötelezettsége a jogszabályban meghatározott dokumentumok teljeskörű benyújtását követően keletkezik.

Az égéstermék elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálat *

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

 MEGRENDELT KÉMÉNYSEPRŐIPARI TEVÉKENYSÉG CÉLJA V.

Amennyiben a Tulajdonosi adat a Megrendelőtől eltér, kérjük töltse ki!

Amennyiben a Számlázási adat a Megrendelőtől eltér, kérjük töltse ki!

  

aláírás

Irányítószám Település

Cégnév
Név /

Székhely
Cím /

Adószám (cég)

Adószám (cég)Cégnév
Név /

Székhely
Cím /

Cégnév
Név /

Székhely
Cím /

Adószám (cég)

.

Hozzájárulás okát X jellel kérjük megjelölni

 
 

jogszerűségét.
 Az adatkezelési hozzájárulást a későbbiekben visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

 
 taim megadása nem kötelező. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás ismeretében tettem meg.

Alábbi adataim megadásával hozzájárulok, hogy a kéményseprőipari szerv az adataimat az alábbiakban megjelölt okból kezelje.Tudomással bírok arról, hogy az ada-

- a megrendelt tevékenységhez kapcsolódó a kéményseprőipari tevékenység szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet 16. § szakaszában és 8. számú mel-

Kérjük X jellel jelölje az alábbi listában

Kérjük X jellel jelölje

Közterület

Személyes átvétel a területileg illetékes ügyfélszolgálaton*


