
ÉMI  ÉPÍTÉSÜGYI  MINŐSÉGELLENŐRZŐ  INNOVÁCIÓS  NONPROFIT KFT.   FELVONÓ  ÉS MOZGÓLÉPCSŐ  FELÜGYELET

TERV_ELL_ADL1G KBiA-V-8-2009.05.19

Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák és egyéb tervek esetében
************** Érkeztetési adatlap tervellenőrzéshez ************* 

ÉMI-FMF sorszám:

A kért átfutási idő: A fizetés módja: 3nap7nap

Az ellenőrzést  
kérelmező ügyintéző:  

..A tervező / felelős forgalomba hozó: 

.

A kérelmező számlázási címe: 
.

Tel: Fax/e-mail: 

Tervszám / Munkaszám(ok):                                                                                ÉMI az. szám:

A berendezés(ek) beépítési helye:                                                                                               Berendezés-szám: 

A berendezés(ek) jellege:                             felvonó M. lépcsőBiztonsági felv. M. járda Egyéb

Állomások száma:               

-

Teherbírás:                            kg

Fülketömeg:                          kg

Névl. seb. fel:                   m/s

Névl. seb. le:                    m/s

Lépcsőszélesség:                 mm

Dőlésszög:                        fok

Megl. ép. új ber.Új ép. új ber. Régi helyén új ber. Teljes modernizáció Részl. felújítás, alkatrészcsere

Engedélyezési tervkénti ellenőrzés megrendelése Kiviteli tervkénti ellenõrzés megrendelése

A benyújtott dokumentáció      Száma, jele (ha értelmezhető) Példányszám    /     Terjedelem [pl. 3x(1xA2 + 15xA4)]

1. Engedélyezési 
tervdokumentáció*

2. Kiviteli tervdokumentáció**

3. Tervezői nyilatkozat

4. Egyéb:

A visszajuttatás kért módja: 

csekkenátutalással

szem.átvételpostán-

Em. magasság:                      m

Dátum: a kérelmező aláírása, PH.: …………….………………………….………….….…

Kiegészítő információ: 

Az elvállalt – a Megbízóval egyeztetett – ellenőrzési határidő: 

Tényl. elkészülési dátuma:        Átvette:  Budapest,                                                     .

PH.
………………………………………………. …………………………………………………..

a terv ellenőrzését végezte átvevő

Megjegyzések:   A dőlt betűkkel jelölt részeket a kérelmező tölti ki (értelemszerűen).
Az ellenőrzés átfutási ideje a hiánytalan dokumentáció átadása után értendő.

* ill. **:  a többször módosított 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet. 5. sz., ill. 6. sz. melléklete szerint 
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Felvonók, mozgólépcsők, mozgójárdák és egyéb tervek esetében
************** Érkeztetési adatlap tervellenőrzéshez ************* 
ÉMI-FMF sorszám:
A kért átfutási idő: 
A fizetés módja: 
Az ellenőrzést 
kérelmező ügyintéző:                                                                      
..A tervező / felelős forgalomba hozó: 
.
A kérelmező számlázási címe: 
.
Tel:                                                                      
Fax/e-mail:                                                                      
Tervszám / Munkaszám(ok):                                                                                ÉMI az. szám:
A berendezés(ek) beépítési helye:                                                                                               Berendezés-szám: 
A berendezés(ek) jellege:                             felvonó
Állomások száma:               
-
Teherbírás:                            kg
Fülketömeg:                          kg
Névl. seb. fel:                   m/s
Névl. seb. le:                    m/s
Lépcsőszélesség:                 mm
Dőlésszög:                        fok
A benyújtott dokumentáció
     Száma, jele (ha értelmezhető) 
Példányszám    /     Terjedelem [pl. 3x(1xA2 + 15xA4)]
1. Engedélyezési tervdokumentáció*
2. Kiviteli tervdokumentáció**
3. Tervezői nyilatkozat
4. Egyéb:
A visszajuttatás kért módja: 
-
Em. magasság:                      m
Dátum: 
a kérelmező aláírása, PH.: …………….………………………….………….….…
Kiegészítő információ: 
Az elvállalt – a Megbízóval egyeztetett – ellenőrzési határidő: 
Tényl. elkészülési dátuma:    				Átvette:  Budapest,                                                     .
PH.
……………………………………………….
…………………………………………………..
a terv ellenőrzését végezte
átvevő
Megjegyzések:   A dőlt betűkkel jelölt részeket a kérelmező tölti ki (értelemszerűen).
Az ellenőrzés átfutási ideje a hiánytalan dokumentáció átadása után értendő.
* ill. **:  a többször módosított 113/1998. (VI.10.) Korm. rendelet. 5. sz., ill. 6. sz. melléklete szerint 
************** Érkeztetési adatlap tervellenőrzéshez ************* 
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