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Az állvány ellenőrző felülvizsgálatának jegyzőkönyve 

1.  Állványépítő 2.  Állvány építésének megrendelője 

Cég:   ....................................................................   Cég:  ..........................................................  

Székhely:  .............................................................   Képviselő: ...................................................  

Telefonszám:   .....................................................   Telefonszám:  .............................................  

E-mail-cím:   .....................................................   E-mail-cím:  .............................................  

3.  Az állványépítésért felelős személy     

Név:   ....................................................................    

Telefonszám:   .....................................................    

E-mail-cím:   .....................................................    

4.  Az állvány azonosítása 

Az állványzat száma és/vagy jele: ......................................................................................................  

A gyártója: ...........................................................................................................................................  

A funkciója: ..........................................................................................................................................  

A felépítésének helye: .........................................................................................................................  

A felépítésének ideje: ..........................................................................................................................  

Geometriai jellemzők (szint, mező, építési magasság stb.): ...............................................................  

Kiegészítő elemek: ..............................................................................................................................  

Nyitott, vagy zárt homlokzat: ...............................................................................................................  

5.  Az állvány típusa 

 munkaállvány  homlokzati állvány 

 védőállvány  térállvány 

 lépcsőtorony  egyéb: ...............................................  

6.  Az állvány terhelési osztálya 

 0,75 kN/m2 (1)  1,5 kN/m2 (2)  2,0 kN/m2 (3) 

 3,0 kN/m2 (4)  4,5 kN/m2 (5)  6,0 kN/m2 (6) 

7.  Az állvány szélességi osztálya 

 W06 (60  W < 90 cm)  W09 (90  W < 120 cm)  Egyéb: .............  

8.  Az állvány külső burkolata 

 nincs  háló  fólia 

9.  A tervdokumentáció típusa 

 szerkezeti vázlat  teljes szerkezeti dokumentáció  
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10.  Az állvány építője nyilatkozik, hogy a 4. pont szerint azonosított és következőkben felsoroltaknak: 

– ezen nyilatkozat 1. mellékletében lévő tervdokumentáció (szerkezeti vázlat vagy teljes szerkezeti 
dokumentáció), 

– a termékkézikönyv és a használati útmutató, 

– az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a statikai követelményeknek, szakmai, 
minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak, 

– az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és a 
munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően felépített állvány a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

11. A mellékelt ellenőrzési lista alapján az állvány alkalmas a rendeltetésszerű használatra. 

Kelt: ...............................................................................  

 

 ......................................................................................   .................................................................  

 Az állványépítő képviselője Az állványépítés megrendelőjének képviselője 

 

Az állványt használók listája: 

Sz. Cégnév Munkairányító Használat 
kezdete 

Aláírás Használat 
vége 

Aláírás 

1.       

2.       

3.       

…       

Az állványzatot használó az aláírásával igazolja, hogy az állvány a biztonságos munkavégzésre 
alkalmas. 

Mellékletek: Tervdokumentáció, ellenőrzési lista 

 


