
Alulirott kivitelezo (gazszerelo): L' _ 

(fenykepes igazolvany szama: L' ervenyessege: L' ) kijelentem, hogy targyi gazszerelest 

L- tervez6 altai keszitett es az E.ON L' Gazhal6zati ZRt. altai 'L- szamon 

megfelel6nek min6sitett terv szerint es az ervenyes jogszabalyi el6irasoknak megfeleloen keszitettem el. A tervet m6dositottuk: IGEN NEM 

A muszaki-biztonsagi ellen6rzeshez szUkseges eszkozoket es felteteleket biztositom. 

Beepftesre kerult cs6anyagok: 

Anyag (PE, rez, acel) Meret (dkxs) Hossz (m) Megfelel6segi bizonylat szama 

Beepftesre kerult szerelvenyek: (allomas, cs6vezeteki es legbevezet6 szerelvenyek, stb.) 

Megnevezes, tipus Meret Megfelel6segi bizonylat szama 

Beepitesre kerult gazkeszulekek es keszulek leallasok (Iehegesztett, vagy dug6zott hely) 

Uj Meglev6 KeszUlek lea lias Tipus Gyari szam Teljesltmeny (kW) Megfelel6segi bizonylat szama 

Megjegyzes: ,'--- _ 

Kijelentem, hogy a felhasznalt anyagok, szerelvenyek es keszUlekek, ezen belUl zart egesteru gazkeszUlek es fUstgazelvezet6 tartozekai beepi


teset a gyart6i beepitesi utasitas szerint hajtottam vegre.
 
A beepitett anyagok megfelel6seger61 meggy6z6dtem, az iltadott megfelel6segi bizonylatok hitelesek.
 

A menetes kotesekhez LOCTlTE-55 tiimit6 anyagot hasznaltam.
 
~I BUntet6jogi felelossegem tudataban kijelentem, hogy a kivitelezesi munkilt a Magyarorszagon hatalyos jogszabillyoknak megfelel6en vegeztem. 
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Vl kivitelezo (gazszerel6) alafrasa, belyegzo '" ~I telefon, fax szam 

Eloszto; Enge(h!lyesek 

Telefonos iigyfelszolgalat 
h-p 7.30-20.00 

Az E.ON Kozep-dunantuli 
Gazhalozat; Zrt. 
szolgaltatasi terUieter61: 

T 06 40/ 444 000 

M 06 20/ 30/70/ 45 99 711 

F 06 93/ 310 802 

Az E.ON Del-dunantuli 
Gazhalozati Zrt. 
szolgaltatasi terUleterol: 

T 0640/ 22 00 22 

M 0620/30/70/4599722 
F 0672/ 503100 

levelcimiink: 
7602 Pees, PI. 197 

www.eon.hu 
gazhalozat@eon.hu 

Szerzodesazonosft6 

trkezett 

Iktatasi szam 

Felhasznalasi hely szama 

Ogyintezo 

mailto:gazhalozat@eon.hu


A 19/2009.(1. 30.) Kormany rendelet 1. sz. mellekleteben kiadott Gazelosztasi Szabalyzat el6frasainak Elosztoi Engedelyesek 

megfelel6en bejelentem az alabbi gazszerelesi munka elvegzeset es megrendelem a kivitelezes eloszt6i 
mCiszaki biztonsagi ellen6rzeset. Telefonos iigyfelszolgalat 

h-p 7.30-20.00 

Az E.ON Kozep-dunantuli 
Gazhalozati Zrt.Munkavegzes pontos helye 
szolgaltatasi terUleterol: 

T 06 40/ 444 000 

Fogyaszt6 neve, cfme 

Eloszt6i muszaki·biztonsagi ellenorzes kert idopontja 

Mellekelt megval6sulasi dokumentaci6 tartalma (megfelel6 resz jelolend6): 
o kiviteli tervdokumentaci6 a tervm6dositasokkal 
o kemeny alkalmassagi igazolas (kemenybe kotCitt gazkesz[Mk kemenyere) 
o nyilatkozat erintesvedelem (EPH) eredmenyer61 
o statikus tervezoi szakvelemeny 
o vedoovezet idegen ingatlanra kiterjedese eseten hozzajarul6 nyilatkozat 
o szolgalommal erintett csatlakoz6vezetek eseten a telekkonyvi bejegyzes igazolasa 
o acel anyagu foldi vezetek szigeteles vizsgalati jegyz6kbnyve 
o roncsolas-mentes varratvizsgalat jegyz6kbnyve 

Egyeb dokumentum, amely a szerelesi munka ertekelesehez szukseges: 

Megjegyzes: 

M 0620/30/70/4599711 

F 06 93/ 310 802 

Az E.ON Del-dunantuli 
Gazhalozati Zrt. 
szolgaltatasi terUleterol: 

T 06 40/ 22 00 22 

M 0620/30/70/4599722 

F 0672/ 503 100 

levelcimiink: 
7602 Pees, PI. 197 

www.eon.hu 
gazhalozat@eon.hu 

Bejelent6 biztositja, hogy a szerelesi munka kivitelezoje a letesitmenyt muszaki biztonsagi ellenorzesre 
alkalmas allapotban tartsa es az ellenorzesen reszt vegyen. 

Szerzodesazonosit6 

frkezett 

Iktatasi szam 

Felhasznalasi hely szama 

.,--------
Ogyintezo 

mailto:gazhalozat@eon.hu

