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TERVKÖTELES MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ
JEGYZÉKE
Tervdokumentáció iktatószáma: ____________________

Kötelező dokumentáció

Megfelelt

Nem
megfelelt

Szerelési nyilatkozat
Műszaki-biztonsági ellenőrzést megrendelő nyomtatvány
Gázszerelői igazolvány másolata
Minősített hegesztői jogosultság bizonyítvány másolata
Tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező által hitelesített "D" terv
Érintésvédelmi jegyzőkönyv (EPH)/ÉV relé nyilatkozat
Nyomáspróba elvégzéséhez szükséges eszköz kalibrálási jegyzőkönyvei
Beépített anyagok műbizonylatai/Teljesítmény nyilatkozatok
Csatlakozóvezeték rákötési pontról fotó
Kialakított gázmérő kötésekről fotó
Égéstermék elvezető rendszer tömörség nyilatkozata vagy
Tervtől eltérő kivitelezés esetén eredeti kéményseprő-ipari közszolgáltatató
nyilatkozat
A kivitelezés jellegétől függően szükséges egyéb csatolt dokumentumok:
Légtechnikai bemérési jegyzőkönyv
Retesz nyilatkozat
Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyv
Hegesztési napló és varrattérkép
WPS lapok
Nyomásszabályozó beszabályozási jegyzőkönyv
Nyilatkozat tűzálló burkolatról (burkolóanyag ÉMI megfelelőségi
nyilatkozata,+ kivitelezői nyilatkozat a szerkezet kialakításáról)
Egyetemes szolg. és Elosztóhálózat-használati szerződéscsomag (kitöltve)
Szerződés melléklete: Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés
és aláírási címpéldány másolata

MEO MEGRENDELÉS BEFOGADHATÓ

IGEN

Átvétel dátuma: Budapest, __________________________
DÁTUM

ÜGYINTÉZŐ

DÁTUM

MEGRENDELŐ

NEM

A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet2. számú melléklete alapján a
7.3. A megvalósulási dokumentáció tartalma
1. Tartalomjegyzék;
2. A földgázelosztó/telephelyi szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó műszaki-biztonsági szempontok
alapján kivitelezésre alkalmas nyilatkozatával ellátott tervdokumentáció felhasználásával készített
kivitelezői „D-terv”;
3. A megvalósult állapot tervtől való eltérés esetén tervező és szükség esetén a földgázelosztó/telephelyi
szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó hozzájáruló nyilatkozata;
4. Kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata (ha szükséges);
5. Szerelői nyilatkozat;
6. Szerelői nyilatkozat a levegő be- és égéstermék elvezető tartozékok gyártó által kiadott szerelési
technológia szerinti kivitelezéséről;
7. Szilárdsági- és tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyvek;
8. Szolgalmi jogi nyilatkozat (idegen ingatlan - nyomvonallal vagy a csatlakozó-, vagy fogyasztói vezeték
védőtávolságával történő - érintése esetén a szolgalmi jog alapításáról szóló, ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésre alkalmas okirat, továbbá ennek mellékletét képező, érvényes földhivatali záradékkal ellátott
változási vázrajz);
9. Elektromos szabványossági nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolás);
10. Villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv RB szerelés, villámvédelmi rendszer és elektromos
reteszfeltételek esetén (gázészlelő és beavatkozó, vészszellőző, „B” típusú gázfogyasztó készülék és elszívó
ventilátor);
11. Hegesztési napló, varrattérkép (ha szükséges);
12. A beépített anyagok, szerelvények, tartozékok műbizonylatai;
13. Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek;
14. A beépített szellőzési, légellátási szerelvények műbizonylatai (automata légzsalu);
15. A szellőző berendezések beszabályozási jegyzőkönyve;
16. A tervfelülvizsgálatban előírt további dokumentumok.

