
2016. Január 18. 

A Kéményseprő-ipari tevékenység 2016. 

második félévétől bevezetendő ellátási módjáról 

és az ezzel kapcsolatos önkormányzati 

feladatokról 

 

Rókus Imre tű. alezredes 

Hatósági szolgálatvezető 



2 2 

Kéményseprő-ipari tevékenység 2016. 
második félévétől bevezetendő ellátási 
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Az előadás témái: 

 

• Az új kéményseprő-ipari törvény 
rendelkezései, az abból adódó feladatok 

• A közszolgáltatás jelenlegi helyzete 

• A bekövetkezett balesetek okai 
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A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 

2015. évi CCXI törvény egyes előírásai 

különböző időpontokban lépnek hatályba: 

 

- A 6. §., valamint a 9-11 §-ok 2015. 

december 27-én 

- Az egyéb rendelkezések 2016. július 1-én 



5 5 

Az új törvény 10 §. (1.) bekezdése 

értelmében azokon a településeken, ahol a 

közszolgáltatási szerződések hatályban 

vannak, az önkormányzatnak döntenie kell, 

hogy a törvényben meghatározott új feladat-

ellátási rendszer 2016. július 1-jei bevezetési 

időpontját követően is biztosítja-e a 

közszolgáltatást. 
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Amennyiben a szerződést a 

közszolgáltatóval megszünteti, úgy a 

kéményseprő-ipari tevékenységet az adott 

településen 2016. július 1-től a törvény 2. §. 

(1.) bekezdése szerint az ingatlankörtől 

függően kéményseprő-ipari szerv, illetve 

kéményseprő-ipari szolgáltató látja majd 

el. 
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A helyi önkormányzatnak a döntését 2015. 

december 27-től számított 21 napon belül 

kell meghoznia és újabb 9 napon belül erről 

értesítenie kell az állami kéményseprő-ipari 

szervet (katasztrófavédelem). 
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A Kormány a kéményseprő-ipari szerv 

kijelöléséről szóló 401/2015. (XII.15.) 

Kormány rendeletben a kéményseprő-ipari 

tevékenység ellátására állami 

kéményseprő-ipari szervként a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervet jelölte ki. 



 

   Az önkormányzat döntése azonban a 

2016. július 1-től történő kéményseprő-

ipari feladat-ellátásra vonatkozik, mivel 

addig az időpontig a jelenlegi rendszer van 

érvényben. 



    

   Az új törvény 12. §. (3.) bekezdése 

ugyanis a korábbi 2012. évi XC. Törvényt 

2016. július 1-től helyezi hatályon kívül, 

addig az hatályban van és annak 

rendelkezéseit a hatályos végrehajtási 

rendeletek előírásaival együtt alkalmazni 

kell. 



    

   Egységesen tehát 2016. július 1-től válik a 

törvényben meghatározott ingatlanok 

körében ingyenessé a sormunkában 

végzett kéményseprő-ipari munka, 

függetlenül attól, hogy azt a közszolgáltató 

vagy az állami szerv végzi. 



   

 

   Sormunka: külön megrendelés nélkül, 

előzetes értesítést követően, rendszeres 

időközönként végzett kéményseprő-ipari 

tevékenység  



   

   Ha a helyi önkormányzat a közszolgáltató 

tevékenységére 2016. július 1. után is 

igényt tart, az új törvény 10. §. (8.) 

bekezdése értelmében a közszolgáltató a 

szerződés hatályának időtartama alatt 

láthatja el tevékenységét. 

 

Közszolgáltatói szerződések módosítása! 



 

   Ha az önkormányzat a közszolgáltatóval 

2016. július 1. után nem kíván 

együttműködni, az új törvény 10. §. (16.) 

bekezdése szerint a közszolgáltató ebben 

az esetben is köteles ellátni tevékenységét 

július 1-ig. 



 

 

   Jelenlegi információ szerint Csongrád 

megyében 2 település adja át a 

szolgáltatás végzését az állami szerv 

részére. 



   A többi település vonatkozásában a szerződések 

lejártáig a közszolgáltató végezheti 

tevékenységét. 

2018. december 31-ig 37 településen 

2020. december 31-ig 3 településen 

2021. december 31-ig 1 település 

2022. december 31-ig 9 településen 

2023. december 31-ig 7 településen 

2025. december 31-ig 1 településen 



 

   2013. január 1-ét követően felügyeli a 

katasztrófavédelmi igazgatóság a 

kéményseprő-ipari szolgáltatást végzők 

tevékenységét. 

   2013. január 1-t követően 7 szervezet 

látott el kéményseprő ipari feladatot (6 

Csongrád megyei és 1 Békés megyei) 



    

   Jelenleg 4 Csongrád megyei székhelyű és 

1 Békés megyei szervezet működik 

megyénkben. 

   - folyamatos helyszíni felügyeleti 

ellenőrzések 

   - évente két adatbekéréses ellenőrzés  



• Szegedi Kéményseprőipari Kft. 6527 Szeged, 
Moszkvai krt. 27. sz. 2013. január 1-től 
folyamatosan 

• Szentes Városi Szolgáltató Kft. 6600 Szentes, 
Vásárhelyi út 12. sz. 2013. január 1-től 
folyamatosan 

• Csomifüst Plusz Kft. 6725 Szeged, Nemes 
Takács u. 36. sz. 2013. január 1-től 
folyamatosan 
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• Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. 6640 
Csongrád, Erzsébet u. 25. sz. 2013. január 1-
től folyamatosan 

• Kéménytechnika Kft. 6900 Makó, Tompa u. 
47. 2013. január 1-től 2013. november 9-ig 

• Makói Kommunális Nonprofit Kft. 6900 Makó, 
Návay Lajos tér 5-7. sz. 2013. január 1-től 
2015. január 1-ig. 
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• Az ellenőrzések tapasztalata: 

- Egy esetben a szolgáltató tevékenységének 
megtiltása  

- Egy esetben köteleztük a szolgáltatót 
kéményseprő mester alkalmazására és 
szivárgási érték mérőműszer beszerzésére 

- Egy esetben az égéstermék elvezetőre 
vonatkozó tanúsítvány szakmai tartalma a 
valóságnak nem felelt meg (Bírság 10.000 Ft.) 
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- Egy esetben köteleztük a szolgáltatót az 
égéstermék-elvezetők ellenőrzésének, 
műszaki felülvizsgálatának eredményéről 
kiállított tanúsítványban megfelelő jelölések 
alkalmazására  

- Egy esetben köteleztük a közszolgáltatót a 
kiadott szakmai nyilatkozata tartalmának 
módosítására 
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Kéménytüzek, szén-monoxid mérgezések  

2015. október 1-től: 

 

Kéménytűz: 8 eset, személyi sérülés nem 
történt 

Szén-monoxid mérgezés: 9 eset, 5 fő személyi 
sérülés, 4 halálos kimenetelű 
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Az elsődleges vizsgálatok alapján 
egy esetben sem merült fel a 

kéményseprő-ipari közszolgáltató 
felelőssége! 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


