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Minden, amit a kéményseprésrőltudni kell
Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a
társasházak égéstermék-elvezetőinekrendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem
szakemberei végzik el, Érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, eltenőrzéssel
kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis nem a fűtésiszezonra vagy a §zezon előtti utolsó
napokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés
területén végbernent változásokran a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval
igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéményseprésselkapcsolatos
legfontosabb tudniva[ókat:

Amennyiben esaládi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szewezet, akkor a
kéményseprós ingyenes. A kémónysepró akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal,
" Ezl megteheti online a www.kemenysepres,katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati
oldalán, az ldópantfoElalás eleklronii<us
űrlap kitöltésével,
itt:
http :/lkemenysep res. katasztrof avedelenl,h ulu gyf e!szol ga.ia.t
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e|őhívó nélkül, iirgyenesen működő 1B18-as számot hívják. (Hövid

adatvédeln,li információk t-iián válasszák a g-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokka| az
ldőpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkezö ügyiníéző, ahívó adatainak íelvételéveielindítja
a vizsgálati idópont egyeztetósi folyamatát. A katasztrófavádelerT^r munkatársa visszahívja az
ügyíelet, és megbeszélik az ellenőrzós napját és idejét.)
ff.-rnallben, a, levelet a kemenysepro,uEyfelszolgalat@katved.gov,hu címre küidve,
Fostai úton a BíVl OKF GEWrészérecímzetten, i903 Budapest, ?t.:314. címre küldve,

Szernéiyesen a Megyei Ellálási Csopoti irodájában, hétfőnként8-2a, a hót többi
munkanapján 8-14 óra" között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja

kemsny§epres. hu/ugyfeiszo! ga!aVmegyei
külföldön taftózkodó állampoigát"ok a +36 (1) 550 1B5B helyi díjszalrással hívható
telefonszámon érik el az ügyféiszoigálaiot.
http ://www.
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Amennyiben csaiádi házlsan él ós a házba be va.n jegyezve gazdálb;aaó szeruezet, aL<kor a
kémónyseprési lgy-, va"gy kétéventekót*lezó megr*ndeini egy kérnényseprőcágiól, A
m*grendelés gyakorisáEa attól függ, hogy niilyen íűtőeszl{,öz van a |iéménylrezcsatlakoziatva. l4a
e. házban szi|árd tüz*lőanyaEga"l fűtenek, akkor évenie, ha gázzal, akkor kétévente.A
iiéméilyseprásértfizetni iccll. ,qz a|ái:bi linken letölthető egy íábiá"zai, arnelyben ki iel^ret keresiri,
hogy a.z arszá,g adoit települósén n,lelii kéményseprőcégektól lehet megrendeini a munkái. Ett:
hiii::l/wr,o-irv.ka,ta"sztr*fave*eIenr.hu,lietcitesl'kemenysepres/Crszagos-nyi!r4s_ri-20,1 8ű322.xí*
É,mennyifsen társasházfuam && és a lakásba nincs bej*gyezve gazdál?,arJó szerúezet, akkor a
keniénysepró édesítéstkövetóen nlagátói fog árk*zni és ingyenesen elvégzi a sormunkái.
A.meniryiben társaslrázban éi ós a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szeruez*t, akkar a
kéménysepró magától érkezik, de a munka ciíját ki kell fizetni, i"{a a lakásnak sajái kéménye van,
akkar az egész munka dtlát, ha a lakás a társasház gyűjtőkóményére van csailakoziatva, akkor a
munka rá eső részélke|l kifizetni, például egy iízlakásos társasház esetén a niunkadíj egy

iizedói. (a társasháeak éves scrrttu:,tk*terveit Eit - taiálja megyék szerinti
http:,íwtttw.kemenysepres.hu/ievekenysegek/sormunkateru_20

bontás!:an:

i 9),

A

katasztrófavédelem minden kéményseprője vógzett szakmunkás, arcképes igazo|vánnyal
rendelkezik, egységes nrunkaruhát visei és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól
megkülönböztethetó, a katasztrófavédelenr feli!,atai, színei jól láthatóak rajta, Felszer"eiésük
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénztnem kezelhetnek, és
nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteies munkát végeznek, azi utóiag. számián kel|
nregfizetni^

Továbbra. is eiengedheietien, hogy évente legalább egy§zer mindenki elierrőriztesse a
iűiőeszközét, Fűtési technológiátó| függetienül komoly veszályt jelenthet a készü|ékek szabá|ytalarr
kiviieiezése, illetve a kari:antarlás és a rendsz*res műszaki feiülvizsgálat elnrulasztása. Á.
;,endszeresen karbantafiott fűtóeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is
működteihetó.

