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Előterjesztő: Gazdálkodási Ügyosztály
....... .sz. napirend

ELoTERJEsZTÉs
aYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2017. március 13-i ülésére

Tárgy: Tulajdonosi hozzájáralás Budapest V[I. keľüIet, Nagy Fuvaľos utca f6. szám a|atti |a|ró-
ház kéményeinek ľendezéséhez

Előterjesztő: dr. Galambos Eszter igyosztá|yvezető
Készítette: Szabó Endre ugyintéző
A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A döntés e lfo gadásáh o z e gy szer u szav azattobbs é g szüks é ge s.
Melléklet:

1. Kérelem
2. r.orÉrÜsz nyi|atkozat(3 oldal)
3' Kémény he|yszinrajz (2 oldal)

Tisztelt Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése
A Tér 18 Lakásépítő Kft' (cégegyzékszám: 07 09 f8431 l; székhely: I}fI Budapest, Völgy utca 10. A'
ép. 1. em. 3.) (a továbbiakban: Epíttető) a Budapest VIII. keľület, Mátyás tér 18. szám a|att ingatlanon
zźrt sorű beépítéssel 17 lakásos társasház építését tervezi.

Az épíÍteto megbizźsábőI atewezo PRo-Aľchitect Építész Stúdió Kft. (cégjegyzékszám: |3 09 136777;
székhely: 2120 Dunakeszi, Krúdy Gyula u' 11.) elkészítette a szomszédos|akőházak kéményeinek vizs-
gá|ati, illetve a kémények további haszná'|atźthoz műszakilag szükséges megoldásokat tarta|maző tervet,
amelyet a pŐrÉľÜSZ Fővárosi Kéménysepľőipari Kft. (a továbbiakban: r.orÉľÜSZ) fetülvizsgált és
arról nyilatkozatot adott ki.
A teľvekhez azBpittetó kéri a Budapest VIII. keľület, Nagy Fuvaros utca 26. szám alatti önkormányzati
tulajdonú épĹilet kéményeire vonatkozóan a Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáľosi onkormányzat
(a továbbiakban: onkormányzat) tulajdonosi hozzájárulását (l. szám,hmelléklet).

A Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 18. sz' a|atti tervezési területtel szomszédos mindegyik ingatlan
beýv\ett,. az t$ épn|eftől 15 m-es védőtávolságon beli'il esó szomszédos kémények rendezését a
FOKETUSZ nyi|atkozata figyelembe vételével tervezik rendezni (2. számű melléklet).

Jelen előterjesztés a délnyugati szomszéd épület' a Nagy Fuvaľos utca26. (hĺsz.: 36 1l1) F+2+magas
tetős, gangos társasház (önkormányzati tulajdonľész:IÜ}%o) kéményeinek rendezéséttárgya|ja.
Az épület a múlt évben átfogő épületszerkezeti felújításban részesült, jelenleg még a lakások elektľomos
és fűtési rendszerének biĺonságosabbá tételét vé,geńeti a kezelő, Józsefuárosi Gazdálkodási Központ
Zrt' (a továbbiakban: JGK Zrt.).
A Nagy Fuvaros utcaf6. szám a|aIti épület érintett _ azűj épülettől 15 m-es védőtávolságon belĺil eso _
lakások kéményeire (hat kéménycsopoľtra) vonatkozó intézkedések az a|ábbi szempontok figyelembe
vételével folytatott egyeztetések nyomán keľültek meghatärozásra:

e A II. em. 30:'32 sz. lakások cserépkályhái sérültek, átrakást igényelnek' kéményjárataik bélelet-
lenek, igy tarta|ékfűtésként sem gazdaságos a megtaľtásuk.

o Az I' em' l. szoba-konyhás lakásban rij parapetes gázkonvektor fiĺtés készült, a roSSZ áIlapotú
cserépkályha e lbontható, béle lt kéménye tarta|ék kéményként megtaľtandó.

o Az I. em. 15. lakáshoz nem tartozik külon tüzelőanyagtáro|ő (falszén) helyiség, azíjonnanki-
épített parapetes gázkonvektor mellett a felújítást igénylő cserépkályha megtartása nem indo-
kolt, de a kéményjźtrata tarta|é|<ként továbbľa is rendelkezésre ál l.

o A többi felsorolt lakásban a béleletlen és használaton kívtili kéményeket tartalék kéményként
javasolt megtartani.
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Lakás /
helyiség

azonosítója

Lakáson/helyiségen
belüli szükséges

intézkedés

Tervezett intézke-
dés a kéménnyel

Biztosított
fíítés módja

Kéménykürtők
azonosítása

lI. emelet
30.

Sérült cserépkályha
elbontása

3 db kéményjźrat
tartalékként tervezett

Parapetes gáz-
konvektor
fdb

fdb használďon
kívüli béleletlen,
ldb cserépká|yhához

béleletlen

ll. emelet
aa1l

1 db kéményjärat
tartal ékként terv ezett

Parapetes
konvektor
1db

gćE- ldb használaton
kívüli béleletlen

IL emelet
)2.

Sérült cserépkályha
elbontása

2 db kéményjźrat
tartal ékként terv ezett

Parapetes
konvektor

gaz-
ldb használaton
kívüli béleletlen,
ldb cserépká|yhához

béleletlen

L emelet
I4a.

Kombi (melegvíz
vételezési lehetoség-
gel) cirkó kondenzá-
ciős gázkazán kiépĹ
tése

1 db kondenzációs
kémény kiépítése a
tlzfa|nźi,
1 db kéményjźĺrat
taľtalékként terv ezett

Kiépítendő
radiátoros
melegvíz fiĺtés

ldb használaton
kívüli béleletlen
középfőfalban

I. emelet 15.
Cserépkályha elbon-
tása

l db kéményjárat
tartalékként tervezett

Ú: parapetes
gázkonvektor

ldb cseľépká|yhához
tartoző,bé|e|t

I. emelet 16.
1 db kéményjárat
tartal ékként terv ezett

Parapetes gáz-
konvektor

ldb
kívüli

hasznáIaton
béleletlen

Fszt. I
Parapetes gáz-
konvektor

Üres utcai
helyiség

Parapetes gáz-
konvektor

kiirtő takarva, nem
|áthatő

Földszinti
étterem

Kombi (melegvíz
vételezési lehetőség-
gel) cirkó kondenzá-
ciős gázkazán kiépí-
tése

Kondenzációs (kon-
centrikus ľendszeríĺ)
kémény kiépítése
(+ sze||őzteto maga-
sítása)

nem változik
ldb szellőző
ldb melegvíz kazán,

bélelt

Az egyes lakásokhoz tartoző intézkedések az a|ttbbitáblázatban láthatók:

onkormányzati érdek, hogy a meglévő kéményelďküľtők továbbra is rendelkezésre álljanak, tartalék
fűtés céljából üzemképes állapotban maradjanak. Ennek megfelelően Épífiető a fenti táb|ázatbanmegha-
tározoLt intézkedések szerint módosította az engedéIyezési dokumentációt (3. számú melléklet). A ké-
mények rendezésére irányuló műszaki megoldások tekintetében a JGK Zrt kezeIő hozzájárúást (Mü-
4f l I l f0 I 6), valamint a F őépitész támo gatő vé leméný adott ki (f 6 - 4 I 4 l 20 | 6).

II. A beteľjesztés indoka
A kérelemben foglaltakkal kapcsolatban a döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult'

III. A dtintés céIjao pénzügyi hatása
A Mátyás tér l8. szám a|att épülő társasház építési engedé,|ye.?ési eljárásához sztikséges a szomszédos
ingatlanok tulajdonosainakhozzájárulása, valamint a FOKETUSZ á|ta| előírt kéménymagasítások, illet-
ve a műszakilag egyenéftékű átalakítások elvégzéséhez. A tulajdonosi döntésnek tnkormányzatunkat
érintő pénzi'igyi hatása nincs.

IV. Jogszabá|yi kiiľnyezet
A Bizottság hatáskorę a Képviselő-testtilet és Szeľvei Szervezęti és Működési Szabá|yzatárő| sző|ő
36lf0|4. (XI.06.) önkoľmányzati rendelet 7. mellékletének l.1.11. pontján alapul.
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Kérem az a|źlŕbi hatźtr o zati j avas l at me gvit atás át, elfo gadás át.

Határozatijavaslat

AYárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dont, hogy tulajdonosihozzźĄáru(ását adja a Nagy Fu-
varos utca f6. szám alatti (hrsz: 35082) önkormányzati tulajdonú lakóépĺilet _ a szomszédos Mátyás téľ
18. szám a|atti ingat|anon társasház épitése okán _ éľintett kéménycsopoľtjainál a biztonságos égéster-
mék elvezetés megoldására- az Epíttető, Tér 18 Lakásépítő Kft. (cégjegyzékszźlm:0I 09 284311; szék-
hely: 1021 Budapest, Völgy utca 10. A. ép. 1. em. 3.) megbizása alapján késztilt tcrvdokumcntációban
foglalt miĺszaki megoldásokhoz, me|yhez az a|ábbi feltételeket és kikotéseket teszi:

1. jelen tulajdonosihozzájárulás azBpíttetőt nem mentesiti az épitéshez szükséges egyéb szakha-

tósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,
2. a Nagy Fuvaros utca 26. szám a|atti |akőházra vonatkozó Kéményseprő-ipari nyilatkozatban

G.orÉrÜsZKft.._653l20l6/MS/TE) előírt követelményeket a kivitelezés során be kell tartani,

3. az egyeztetéseknek megfelelően módosított rajz (É-f6) alapjźn az engedé|yezési tervet felül-
vizsgá|atra a porÉľÜSZ Kft.'-hez be kell nyújtani, a jőváhagyásrő| az épület keze|őjét, a Jő-
zsefuárosi Gazđźůkodási Központ Zrt.-t írásban tájékoztatni kell,

4. a kivitelezés során csak az építőipari előíľásoknak Qogszabá|ynak, szabványnak) megfelelő
te chno l ó giák é s m inő s ített teľmékek a|ka|mazhatők,

5. az Épittetőnek a kivitelezést befejezóen, az érintett kémények vonatkozásäban az átalakítás

megfelelőségét teljes körű FOKÉTÜSZ Kft. műszaki vizsgá|atźtval és nyilatkozatáva| kell iga-

zolnia,
6' a meglévő kémények bizonságos územét a kivitelezés alatt fent kell tartani,

7 . az Epíttető köteles az érintett kémények źta|akitásźnak elkésztilt érő| az épület keze|őjét, a Jő-
zsefr áro s i G azdá|ko dás i Közp ont Zrt. -t ir ásb an éľte s íten i,

8. jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előírásainak mara-

déktalan betartásźwa|' a dontés napjźúő| számitott2 évig érvényes.

Felelős: polgármesteľ

Határidő: 2077 . mźtrcius 13.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály
A lakosság széles korét érintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítójének javaslata a közzététe|
módjára: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, f077. március 07.
lambos Eszteľ

KÉszÍrprľp Gezoĺĺ-KoDÁSI UcyoszľÁly

PÉNzÜcv FEDEZETET IGÉNYEL / Npľ,ĺ lcÉNYEL. IGAZoLÁS:

,(" ĺkŻ,l.
ALKALMAS: JóvÁH,ą.cýľa:

DR. MÉSZÁRERlra

ADA-IÜMÁN EDINA
JEGYZO A VÁRoSGAZDÁLKoDÁS YI BIZoTTSÁG ELNoKE



I. sztlmll melléklet
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t.1t3 -ĺ-"ffi
a 1084 Budapest Mátyás tér 18' ihrsz.: 35083} sz' a|atti

ĺngatiannaĺ szorĺĺszédos Nagy Fuvaros u.26. sz. alattĺ insatĺän
kéményeiveI kapcsolatosan

Aiü|írott Barabás Péter, mĺnt a TÉR 18 Lakásépítő Kft. {székhely: 1021 tsudapesi, Vöľgy utca 1.0. A. ép'
ł- ern. 3} ügyvezető igazgatója, az alábbĺ kéreĺemmeí foľdulok onĺikhöz:

' Budapest, Vl|ĺ. keĺ. il,'látyás téľ 18. sz. (hrsz.: 35083) aiatti ingatłanon új társasház építésére
kiadott építési engedeĺye {ÉĺnR azonosító: 20].600046165} szerĺnt a kĺvĺtelezési munkák
megkezdésének egyik feitétele a szomszédos épřilet szükséges kéménymagasítási vagY azt
helyettesítő n.lűszaki megoldásra vonatkozó tervek tuĺajdonos á|taĺĺjóvářłagyása'
A Főépítész és a Józsefvárosí Gazdálkodási Központ Zrt. áltał łett miiszaki megoldási
javas|atokat figye|embe véve e|készítettiik a vonätkozó terveket, me|yekhez a Fővárosĺ
Kérnényseprőipaĺi Kft. a 653/2016/MS/TĘ számri {keĺt: 2a76.1?.o2} nyilatkozatávaĺ
hozzájárult'

A fentĺekben leírtak és a me|lékelt dokumentumok a|apján kérem tulajdonosi hozzájáľuľásukat a
Nagy Fuvaros 26' sz. a|atti ingatlan érintett kérnényeivel kapcso|atosanl

Meliékľetek:

1} Fővárosi Kérnényseprőiparĺ Kft. B53/2O16/MS/TE száĺnú nyiĺatkozatának mésoľata és a poxÉĺÜsz-
nek benyújtott, pecsétes tervdokumentácłó másolata łÉ..26, É.-f7, ŕ.-ze, É-zs tervlapok)
2} Józsefvárosi Gazdá|kodási Kĺizpont Zrt. á|ta|, 2o16.október 19.-én kiadott kezelői hozzáĺérułés a
Nagy Fł.ĺvaros utca 26' sf. a|atti iakóház kérnényeĺre vonatkozóan

Kelt Budapest, 20X6. december 9.

KoszonetteÍ:

Barabás Péter

TÉR 18 Lakásépítő Kft.

iigyvezető igazgató
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,f. számi melléklet l. oldal
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ŕllffisz
Fűváľci l(émón5sepréĺpań l(fr .
Postacím: 1399 Budapesi Pĺ.641
Tęjeíon: á6/1.9994664
Fffi 05/1.332.í150
E-mail: wW.kemenyseprc.hu

Vąáłaii cĺm / Építkezés heýe: 1084 3udapest, Mátyás 1éŕ 18

HRSZ {.: 3s083 HRSZZ.:

Megľondelő: Tér 1 8 Lakásépít5 Kí1 {Te|: 06209729449)

1021 Budapest, Vöłgy utca 10/A,l. em.3 ajió

Tuĺajdonos: Tér í 8 Lakásépító Kft (Te|: 06209729449) '

1021 Budapest. ."'olgy uice ,?0/A 
1. em. 3 ajtó

Tglłező: Pľo-Architeđ Ěpítész stúdió Kfi.

2120 Dunakeszi' BAGoLY U Í2

Nyilakazatsuáa: 653/201 ô/MS/TE

Readelésszám:,ĺ6000c285470/t''1s10842TV

g l\[ül[tulłJ}l}ll

@ ľuňg;:ľ*ľ*Tło""

ATNYILATKOZ

Nýlatkozat cé|ja: TeMe|i]lvizsgá|at

Nýlatozat äľgya: ápítési engedé|yezési tervdokumentáció műszaki meg:ie|e|ősége kéményseprö-ipań szempontbó| /
Ł|ASZNÁĹATBAVÉTEI| ENGEBÉLYEZĚSI ELJÁRÁSHoZ NEM HAsZNÁ*łeĺl rEĺ-ĺ
Érinteü ěpÍ|ményJe|lege: Hatnáł több lakás, i||efue rendeltetési egység
Tewezett vagy teruezé'qsel, ill. heýszĺni szaklanácsadássa| éľintet égésteľĺĺlékcÍvezető(k} darabszárna: 5

Éĺetaes:
A FÖKÉTÜsZ Ktt-hezbenyújtoľt tervdokumentációt kéményseprő.iparĺ szempontbi| _ figyeĺernbe véve a Vonatkozó hatá|yos
jogszabä|yokat és szabványokat - feĺ0|vizsgáltuk, melynek minösítése:

Módos[iva megfuleló

Az aIábbiak' valamint a łervdokumentációban tortént modosÍtások figyelembe vételéVe|.

Jryszabáiyi és szatnľány kóvetelmények
Msz845 8'4.1. Kéményioldó kizářólag megíeie|ó statikai ál|apoĺ.l égéstermék-elvezetô berendezésÍe ĺe|epĺthető'
MSZ845 8.4.1 8. Kéĺnénytoldás esetén, ha az a 2,Đ íil-t megha|adja, akkor a meglévô . nedvességget szemben ér;ékeny. járat
bé|éscsövezéséről gondoskodni szůkséges, a csatfakoztatott ttize|öberendezés tijze|éstechnĺkai pa;amétereinek
f!gyeIembevéteĺével.
MsZ845 8.4.1 9. A kéĺnénytołdó későbbi cseré|hetőségéról, javíthatóságéĺó| o|dhato 

'ögzítésse| 
gondoskodni kelI'

MSZM5 8.4.2.Ha a rnagasítandó égéstermék-elvézetó berendezés mÚszaki áf|apota nem leszi ĺeheiővé kéménvtoldó
te|epítését, akkoľ annak felújításáról' átalakĺtásáról, cserĄérőI gondoskodni keĺĺ.
MSZ845 8.4.20. A kéménýoldó h6tágulási feltéte|eit biztosítani keil.
MszMs 8.4'24' Aténszeĺkezetű kéményto|dás és tartószerkezet villámvédełmérôi az MSZ tN 62305 szabványsoĺozai szeilnt
gondoskodnÍ kel|.

MsZ845 8.4.6. A kéménýo|dó statikai áĺĺékonyságát mĺndeir esetben biztosítani ke|l' 1 m hosszúság felett tartó-,
támasztószeť(ezethez ke|ĺ ĺögzĺteni.
Msz845 9.3.3.5. Az égéstermék.elvezetô berendezésben szůkség esetén a ttjzeĺôberendezés gyártójának előĺräsai szeIint a
jératban ke|etkező kondenzátÜm gyűjtésére ĺnegfeĺeĺô idomot kell ełheĺyezni, és a kivezetô csőben vízzsákot ke|l kialakítani. A
kondenzätt.lm íolyamatos, Íagymentes e|vezetésérőĺ gondoskodnĺ ke|l'

.Jogsuabáľyi kôvete|ményekb6ĺ adódó Nkötések
A bé|ésiest il|. az égésteĺmék.e|Vezetö berendezés kizáro|ag ana jogosult szervezet á|ta| mĺnósĺtett, éÍVényes szá!ĺíiói
megfelelőségi nyliatkozattaI rendelkező |ehet.
A meg|évő égéstermék.e|Vezető berendezés(ek) /kémény(ek}i vonaikozásában a FŐKÉTÜsZ Kft. álta| kiadott műszakÍ
felulvizsgáĺatban, iĺ|etve e|ózetes kéményseprô-iparĺ nyiĺatkozatban fogiaĺtak az iĺányadókĺ
A rneglévő égésteľnnék.elvezetô berendezés{ek) /kémény(ek! bizionságos üzemét a kíVlté|ézés a|ait és utáfi is fent ke|t lariani,
äZ eredeti funkció és kiaĺakíťási mód rnegtańásáva|!
A szornszédos éptiĺet. épti|etek érinteti kéményeinek biztonságas Ĺjzerneltethei'őségérő|, /megte|eĺô kitoĺkol|ásĺ magasság

Eredet' ýéIdány 1 /3. oldal
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#dffi äi*r*sä .:iĺ'ii.l.i,*,'-,',.
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FółGŤsZ
F6lrárosi KóménpepĺÜipari Kfr.
Postacím: 1399 BUdapest Pf' 641
Teleton: 06/1-999-0664
Fď 06/i.332.1150
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NYI LATKOZAT

biztosítása, kaľbantarthatoság, sib./ a kivĺtelezés a|att és Után is gondoskodnĺ szükségos!
A hizelöbeĺendezés(ek) és az égéstermék.elvezető bérendezés(ek) /kémény(ek)/ mindenkori bizłonságos rizemét igazoló, az
égéstermék-eIvezetô., tĹizelöbeÍendezés gyáńója által kĺadoti diagramoknak, ĺáblázatoknak Való rnegfe|e|tetést, i||etve ennek
hiányában az MSZ 845''2012, Msz EN 13384-1 , MsZ EN 13384-2 szeľinii hô., és áľamlásiechnikai méretezést az
éptiĺetgépész tervezónek e| kell végezni.
A ttjze|6berendezések fo|yamatos égési łevegó e|ĺátiásáľól gondoskodni szükséges!
Az á||andó felső tisztítási lehetőség biztosítása érdekében a tetôhéjazat fó|é történő kĺjutást kozös haszná|atú he|yiségbőt ke||
rnegvalósítani ä biaonságĺ feltéteIeknek megfele|ö módon (szabványos, minősített elemekbőł kialakítofi kéménysepĺójáľda,
küĺsőfałĺ rnászóhágcsó, tetökibúvó i|ĺ. egyéb más, szabványnak rnęfe|e|ö mego|dással)'
Az égésteĺmék.eĺVezetö berendezés(ek) /kémény(ek)I állandó felsó {kitorko|lásná| tóľténô) e|len6ęési, tisáításĺ ĺehetôsegérő|
szabványos, minősíteil elemekbö| kiałakított, múszaki megoldässal gondoskodni szükséges a biztonsági feltéteĺeknek
megiĺele|ő módon.
Az égéstermék-elvezetđ berendezés(ek) Jkémény(ek/ teľvezése' klvitelezése során az MsZ 845 sz. szabványban, va|amint az
oTÉK.ben fog|ä|tak rnaradéktalan betartása szÜksĘes!
Az égéstermék.e|vezető beíenđezés(ek)et ĺłémény(ek)et/ szÜkség szerint vĺlĺámvédelenrme| ke|| el|áini az ľvtSZ EN 62305
figyeĺembevéÍe|ével, és annak megfe|előségét vi||ámvéde|mi jegyzőkönyv benyújtásáva| ĺgazo|ni ke||!
FeJhĺVjuk a figyelmet, hogy a tervezés és kivite|ezés során a tĹizelóberendezés te|epítésének és tizemelteihetôségének
vonatkozásában äz elosztói engedé|yes (FiGÁz fo|dgázeĺosztási kÍt) mind€nkoÍĺ állásfoglalása és a MBSZ e|őírási az
irányadóak.
Mesterséges égéstermék-elvezetést ĺgényló tüzeĺőberendezés(ek) esetén az égésiermék.e|Vezetó berendezés(ek) csak a
hozzá tartozó(k) (ve|e egyritż tanĺ1sítoti) vagy a neki(k) megfeĺel6{k) (a tüze|öberendezés Ęéstermkének e|vezetéséhez
szíikséges, az eľőírt követelľnényeknek megfeletö) |ehetinek). A mesterséges égéstermék-elvefető berendezést igénylô
tüze|öberendezés teĺepítése esetén a gyát-tó i|ĺ' a forgalmazó gépkönwi' teĺvezési segédleti etôĺrásait az égésteĺmék-elvezetô
berendezés (kémény) kivá|asáásának vonatkozásában (hő és árarn|ástechnikai szernpontok, anyagmĺnőség, stb.} ligyelernbe
keĺl Venni,

Hibák' hiányosságok és egyéb észrevételek
MsZ845 9.3.3.1' A2 égésternék-vezetékbe a ttizelóberendezés csailakozásában kőzvei!enü| el keĺl he|yezni egy tisztító.
,el|enőrzó idornot. Cső a csóben kialakítás esetén az égési levegő vezetéken is e| ke|l heiyeznĺ egy tĺsztíto, e|lenőęő idcmoi,
melyen keĺesztťiI keIl biztosítani az égéstemték-vezeték tisztítonyíĺásának e|érhetoségét, kezelhetöségét'
Szükséges a kivlte|ezés megkezdése eĺôtt a meg|évő, érintett kéményjáratokra Vonatkozó előzetes kéményseprő.ipari
nyiĺatkozat beszerzése a FÔKÉTÜsZ kft-től.

Ä'talános követolnények és felétgĺek
Használatbavételi engedéĺyezési etjáĺáshoz, a véĺeményezett és megfeleIőnek minósített' dokumentácĺó szerinti égéstermék
elvezető(k) kéményseprő-paľi rnĺjszaki vizsgáĺatát szukséges megrende|ni-
Fe|hívjuk a figyelmet, hogy amennyĺben a tervezett égéstermék-elvezetó (kémény) teŕVekben szerep|ő kiaIakĺiásátót eliémek,
Úgy a módosított kivite|i terveket a FoKÉTÜSz Kfi. teMeíij|vizsgá|ó ĺnunkatársaivaĺ ĺsmétełten egyeztetni szükséges!
KérjÜk a Tisáe|t. |. fokú ĘpítéSĹigyi hatóságot, hogy a Íenti kikŕltéseinket az építéSĺ engedélyben ihatéĺozatban! szerepe|tetni
szíveskedjék!

Erědeti példány
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