
Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2007. (XI. 30.), 22/2008. (XII. 18.), 13/2009. (VIII. 31.), 17/2009. (XII. 17.), 

14/2010. (XII. 23.), 12/2011. (V. 26.), 17/2011. (XII. 16.), 11/2012. (V. 31.), 

17/2012. (XII. 15.), 9/2013. (VII. 26.), 15/2013. (XII. 20.), 12/2014. (XI. 17.) 

és a 10/2015.(XI.20.) számú rendelettel módosított  

18/2005.(X. 31.) rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

Bábonymegyer Község Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról – mint kötelező helyi közszolgáltatásról – az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

(1) Az önkormányzat a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására helyi közszolgáltatást 

szervez, és e tevékenység ellátásáról a helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 

(2) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás célja az élet- és vagyonbiztonság, valamint 

a tűzbiztonság óvása érdekében a kémények (égéstermék elvezetők) rendeltetésszerű és 

biztonságos működtethetőségének biztosítása. 

 

(3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás az önkormányzat egész közigazgatási területére 

kiterjed. 

 

(4) A közszolgáltatást valamennyi lakás és helyiségtulajdonos (továbbiakban tulajdonos) 

köteles igénybe venni. 

 

2. § 

 

(1) A közszolgáltatást az önkormányzat által nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő 

Somogy Kéményseprő-Mester Kft. végzi (a továbbiakban: szolgáltató). 

 

(2) A szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében 

rendszeresen köteles ellátni. 

 

(3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szerződéses jogviszony az ingatlan 

tulajdonosa és a szolgáltató között a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 

 

 

 



3. § 

 

(1) A közszolgáltatás kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő, vagy már használatban 

lévő – tüzelőberendezés égéstermékeinek elnevezésére szolgáló – kémény, valamint 

tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény 

adására. 

 

(2) A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek 

bekötő és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetve egyéb 

nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták és a kéménytisztítás helyén jól 

látható módon, megjelölték. 

 

4. § 

 

(1) A szolgáltatónak – külön megrendelés nélkül – kell elvégeznie: 

a) az egyedi, gyűjtő- és a 4096 cm
2
-nél (64 cm x 64 cm) kisebb kürtő- keresztmetszetű 

központi hő-ellátó tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményeinél és azok 

tartozékainál négyévenként az esedékes ellenőrzés és tisztítás alkalmával feltárás (bontás) 

nélküli műszaki felülvizsgálatot, 

b) szilárd- és olaj- tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és 

gyűjtőkémények, valamint azok kéménytoldói és szikrafogói félévenkénti ellenőrzését és 

tisztítását, 

c) a b) pontban meghatározott kémények bekötőnyílásai – a cserépkályhák bekötőnyílásai 

kivételével –, továbbá koromzsákjai, füstcsatornái, valamint a mellékcsatornás 

gyűjtőkémények mellékcsatornái évenkénti ellenőrzését és tisztítását, 

d) a b) pontban foglalt azon kémények négyévenkénti ellenőrzését és tisztántartását, 

amelyeket külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló 

üdülőegységben használnak, 

e) szilárd- és olaj-tüzelőberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló központi kémények, 

valamint azok tartozékai, ha a kéménykürtő keresztmetszete 

aa) 4096 cm
2
-nél (64 cm x 64 cm) kisebb, a használat ideje alatt három havonkénti, 

ab) 4096 cm
2
 ( 64 cm x 64 cm) vagy annál nagyobb, évenkénti 

ellenőrzését és tisztítását, 

f) gáz- tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló 

aa) egyedi és gyűjtőkémények átjárhatóságának és a keletkező égéstermék maradéktalan 

eltávozásának évenkénti ellenőrzését, e kémények, valamint azok kéménytoldói, szikrafogói, 

bekötőnyílásai – a cserépkályha bekötő nyílásai kivételével – kondenzgyűjtői, koromzsákjai,  

ab) füstcsatornái, továbbá a mellékcsatornás gyűjtőkémények mellékcsatornái – szükség 

esetén történő – egyidejű tisztítását, 

ac) központi kémények átjárhatóságának és a keletkező égéstermék maradéktalan 

eltávozásának évenkénti ellenőrzését és – szükség esetén történő – egyidejű tisztítását. 

 

5. § 

 

(1) Kémények és tartozékaik csak azok megfelelőségét tanúsító, a szolgáltató által kiadott 

szakvélemény birtokában üzemeltethetők. 

 

(2) A szakvéleményeket a szolgáltatónak: 

a) új égéstermék-elvezetők kivitelezése közben, eltakarás előtt, a megrendeléstől számított 

3 munkanapon belül, 



b) új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a megrendeléstől 

számított 8 napon belül, 

c) újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati 

kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik üzemeltetéséhez a megrendeléstől számított 8 

napon belül, 

d) gázüzemű, továbbá – a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén – 

más tüzelőberendezés meglévő kéménybe való bekötéséhez a megrendeléstől számított 15 

napon belül, 

e) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott műszaki felülvizsgálat eredményéről a 

megrendeléstől számított 30 napon belül kell kiadni. 

 

6. § 

 

(1) A szolgáltató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésének várható időpontjáról fél 

évvel, míg a munkavégzés tényleges időpontjáról legalább 8 nappal megelőzően köteles  a 

tulajdonost írásban értesíteni. 

 

(2) Közvetlen élet- vagy tűzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetőleg a 

tüzelőberendezés használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. 

 

7. § 

 

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges előfeltételeket biztosítani, így 

különösen 

a) az érintett helyiségekbe való bejutás lehetőségéről, 

b) kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magastetős épület esetén a padlástérben 

legalább 10 liter vízről, 

c) a koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényről gondoskodni. 

 

(2) A közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos vagy megbízottja az un. sormunkakönyvben 

aláírásával igazolja. 

 

(3) A tulajdonos a kéményseprő-ipari tevékenység végzése során feltárt és írásban tudomására 

hozott szabálytalanságot köteles haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül 

megszüntetni, és azt a szolgáltatónak bejelenteni. 

 

(4) A tulajdonos írásban köteles a meglévő kémény felújítását, illetőleg valamely kéménynek 

használaton kívüli kéménnyé történő átalakítását – a munka megkezdését megelőző 15 

nappal – a szolgáltatónak bejelenteni. 

 

8. § 

 

(1) A közszolgáltatás elvégzése után a tulajdonos köteles az e rendeletben megállapított és a 

szolgáltató által leszámlázott díjat megfizetni. 

 

(2) A díjat e rendelet melléklete tartalmazza. 

 

(3) A tulajdonos köteles megtéríteni a szolgáltató költségeit, ha a szolgáltató előírt értesítési 

kötelezettségének eleget tett, és a munka elvégzésében megakadályozzák vagy a munka 

elvégzésének feltételeit nem biztosították. 
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8/A. § 

 

 

9. § 

 

(1) 2
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII.11.) BM rendeletben foglaltakat kell 

alkalmazni. 

 

(2) Ez a rendelet  2005.október .. napján lép hatályba. 

3
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Dr. Ruff Flórián Dr. Ornódi Lívia 

Polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2005.október 31. 

 

                                                                                        Dr. Ornódi Lívia 

                                                                                            jegyző 

                                                    

                                                 
1
 Beiktatta a 12/2011. (V. 26.) rendelet 1. §-a, hatályát vesztette a 11/2012. (V. 31.) rendelet 5. §-ával, 

hatálytalan 2012. május 31. napjától.  
2
 Módosította a 10/2015.(XI.20.) számú rendelet 1. §-a, hatályos 2016. január 1. napjától. 

3
 Beiktatta a 13/2009. ( VIII. 31.) rendelet 11. §-a, hatályos 2009. szeptember 1. napjától. 



Záradék:  

 

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget 

tartalmazza.  

 

Bábonymegyer, 2015. november 26. 

 

 

   

 

  Kiss Sándorné       Dr. Szűts Dóra  

  polgármester              jegyző 
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1/A számú melléklet  

 

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás LAKOSSÁGI díjai 

 

 

  Tevékenységek 

Égésterm

ék-

elvezetők 

jele** 

Égéstermék elvezető 

ellenőrzés, szükség szerinti 

tisztítás és műszaki 

felülvizsgálat 

Égéstermék elvezető 

ellenőrzés, szükség 

szerinti tisztítás és 

műszaki felülvizsgálat 

 

Égéstermék elvezető 

ellenőrzés, szükség szerinti 

tisztítás és műszaki 

felülvizsgálat 

 
Nettó 

díj  

(ft) 

egység ÁFA 

27%) 

egység Bruttó 

díj  

(ft) 

egység 

 ENHS 535,- Ft/db/alkalom 145,- Ft/db/alkalom 680,- Ft/db/alkalom 

 ENHG 819,- Ft/db/alkalom 221 Ft/db/alkalom 1040,- Ft/db/alkalom 

 KNHS 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 KNHG 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 NNHS 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 NNHG 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 ENTS 535,- Ft/db/alkalom 145,- Ft/db/alkalom 680,- Ft/db/alkalom 

 ENTG 819,- Ft/db/alkalom 221 Ft/db/alkalom 1040,- Ft/db/alkalom 

 KNTS 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 KNTG 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 NNTS 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 NNTG 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 EZHS 535,- Ft/db/alkalom 145,- Ft/db/alkalom 680,- Ft/db/alkalom 

 EZHG 819,- Ft/db/alkalom 221 Ft/db/alkalom 1040,- Ft/db/alkalom 

 KZHS 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 KZHG 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 NZHS 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 NZHG 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 EZTS 535,- Ft/db/alkalom 145,- Ft/db/alkalom 680,- Ft/db/alkalom 

 EZTG 819,- Ft/db/alkalom 221 Ft/db/alkalom 1040,- Ft/db/alkalom 

 KZTS 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 KZTG 80,- Ft./fm/alkalom 22,- Ft./fm/alkalom 102,- Ft./fm/alkalom 

 NZTS 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 NZTG 316,- Ft./fm/alkalom 85,- Ft./fm/alkalom 401 Ft./fm/alkalom 

 GNHS* 535,- Ft/szint/alkalom 145,- Ft/szint/alkalom 680,- Ft/szint/alkalom 

GNHG* 819,- Ft/szint/alkalom 221 Ft/db/alkalom 1040,- Ft/db/alkalom 

 GZHS* 535,- Ft/szint/alkalom 145,- Ft/szint/alkalom 680,- Ft/szint/alkalom 

 GZHG* 819,- Ft/szint/alkalom 221 Ft/db/alkalom 1040,- Ft/db/alkalom 

 GZTS* 535,- Ft/szint/alkalom 145,- Ft/szint/alkalom 680,- Ft/szint/alkalom 

 GZTG* 819,- Ft/szint/alkalom 221 Ft/db/alkalom 1040,- Ft/db/alkalom 

 ET 360,- Ft/db/alkalom 97,- Ft/db/alkalom 457,- Ft/db/alkalom 

 KT 360,- Ft/db/alkalom 97,- Ft/db/alkalom 457,- Ft/db/alkalom 

                                                 
4
 Módosította a 9/2007. (XI. 30.) rendelet 1. § (1) bekezdése, a 22/2008. (XII. 18.) rendelet 1. §-a, a 17/2009. 

(XII. 17.) rendelet 1. §-a, a 14/2010. (XII. 23.) rendelet 1. §-a,  a 17/2011. (XII. 16.) rendelet 1. §-a, a 17/2012. 

(XII. 15.) rendelet 1. §-a, a 9/2013. (VII. 26.) rendelet 1. §-a, a 15/2013. (XII. 20.) rendelet 1. §-a, a 12/2014. 

(XI. 17.) rendelet 1. §-a,a 10/2015.(XI.20.) számú rendelet 2. §-a, hatályos 2016. január 1. napjától. 



 NT 360,- Ft/db/alkalom 97,- Ft/db/alkalom 457,- Ft/db/alkalom 

 GT* 360,- Ft/db/alkalom 97,- Ft/db/alkalom 457,- Ft/db/alkalom 

 

 

 1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek    

 A fenti közszolgáltatások  Bruttó  

 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában 

lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyeztetés alapján . 

díjmentes Ft./db./óra  

 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező 

tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása . 
1040,- Ft./db.  

 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető 

ellenőrzése tisztítása  

1203,- Ft./fm.  

 A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 1700,- Ft  

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek 

kell tekinteni. 

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza 

 

2. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja: 

 

 

Égéstermék-

elvezetők jele 

  

ENH 

ENT 

ET 

 

 

   

  

EZH 

EZT 

 

 

1,16 

   

GNH 

GZH 

GZT 

GT 

 

0,4 

 KNH 

KNT 

KT 

NNH 

NNT 

NT 

2,6 

   

KZH 

KZT 

NZH 

NZT 

 

3,4 

 2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

  6387,- Ft./db 6387,- Ft./db 6387,- Ft./szint 8682 Ft./db 8682  Ft./db 

 2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata  

  6387,- Ft./db 6387,- Ft./db 6387,- Ft./szint 8682,- Ft./db 8682,- Ft./db 

 2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata 

 

  6387,- Ft./db 6387,- Ft./db 6387,- Ft./szint 8682,- Ft./db 8682,- Ft./db 

 2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

 

  6387,- Ft./db 6387,- Ft./db 6387,- Ft./szint 8682,- Ft./db 8682,- Ft./db 

 2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 

  1700,- Ft 

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja: 

 3.1.  Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében   3845,-     Ft 

 3.2.  Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében   3845,-     Ft 

 3.3.  Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként 3845,-     Ft 

 3.4.  Épület központi kéménnyel 60-140 Kw  3845,-     Ft 

 3.5.  Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett  4273,-     Ft 

 3.6.  Helyszíni szaktanácsadás   5132,-    Ft 



 3.7.  A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli                              

0 

 

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak. 

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11. ) Korm. rendelet szerint: 

 

I. oszlop:   II. oszlop:  III. oszlop:  IV. oszlop: 

E: egyedi  N: nyitott égésterű H: huzat elvű     S: szilárd 

tüzelésű 

 G: gyűjtő  Z: zárt égésterű T: túlnyomásos  G: 

gáztüzelésű 

 K: üzemi, központi 

 N: nagyközponti 

 

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának 

ellenőrzése. 

 Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 1340,-Ft/munkaráfordítás = 134,- 

Ft/db/alkalom nettó. 

 Munkavégzés díja bruttó: 170,-ft 

2. A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetők kötelező gyakoriságának csökkenése miatti 

Felülvizsgálati egységráfordítási szorzó növekedése. 

 Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 1340,-Ft/munkaráfordítás = 134,- 

Ft/db/alkalom nettó. 

 Munkavégzés díja bruttó: 170,-ft 

3. Az égéstermék paramétereinek (CO) ellenőrzését (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 

KW felett). 

 Díj = 0,3/4 munkaráfordítás/paraméter/alkalom × 1340,-Ft/munkaráfordítás = 

= 101,- Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni). 

Munkavégzés díja bruttó: 128,-ft 

4. Az összekötő elemek ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása. 

 A leggyakoribb esetekben: 

 ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,17 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1340,- Ft/munkaráfordítás = 

= 228,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 289,-ft 

 ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,14 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1340- Ft/munkaráfordítás = 

= 188,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 239,-ft 

5. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését (gáztüzelő 

berendezéseknél). 

Díj= 0,05 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 1340,- Ft/munkaráfordítás = 

= 67,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 85,-ft 

 



1/B  számú melléklet 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló rendelethez 

 

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás KÖZÖLETI díjai 

 

  Tevékenységek 

Égéstermé

k-

elvezetők 

jele** 

Égéstermék elvezető 

ellenőrzés, szükség szerinti 

tisztítás és műszaki 

felülvizsgálat 

Égéstermék elvezető 

ellenőrzés, szükség szerinti 

tisztítás és műszaki 

felülvizsgálat 

 

Égéstermék elvezető 

ellenőrzés, szükség szerinti 

tisztítás és műszaki 

felülvizsgálat 

 
Egység

díj 

szorzó 

egység Nettó díj 

(ft) 

Egység Bruttó 

díj (ft) 

Egység 

 ENHS 0,47 Ft/db/alkalom 940 Ft/db/alkalom 1194 Ft/db/alkalom 

 ENHG 0,5 Ft/db/alkalom 1000 Ft/db/alkalom 1270 Ft/db/alkalom 

 KNHS 0,235 Ft./fm/alkalom 470 Ft./fm/alkalom 597 Ft./fm/alkalom 

 KNHG 0,21 Ft./fm/alkalom 420 Ft./fm/alkalom 533 Ft./fm/alkalom 

 NNHS 0,335 Ft./fm/alkalom 670 Ft./fm/alkalom 851 Ft./fm/alkalom 

 NNHG 0,28 Ft./fm/alkalom 560 Ft./fm/alkalom 711 Ft./fm/alkalom 

 ENTS 0,52 Ft/db/alkalom 1040 Ft/db/alkalom 1321 Ft/db/alkalom 

 ENTG 0,54 Ft/db/alkalom 1080 Ft/db/alkalom 1372 Ft/db/alkalom 

 KNTS 0,275 Ft./fm/alkalom 550 Ft./fm/alkalom 699 Ft./fm/alkalom 

 KNTG 0,24 Ft./fm/alkalom 480 Ft./fm/alkalom 610 Ft./fm/alkalom 

 NNTS 0,355 Ft./fm/alkalom 710 Ft./fm/alkalom 902 Ft./fm/alkalom 

 NNTG 0,29 Ft./fm/alkalom 580 Ft./fm/alkalom 737 Ft./fm/alkalom 

 EZHS 0,47 Ft/db/alkalom 940 Ft/db/alkalom 1194 Ft/db/alkalom 

 EZHG 0,5 Ft/db/alkalom 1000 Ft/db/alkalom 1270 Ft/db/alkalom 

 KZHS 0,235 Ft./fm/alkalom 470 Ft./fm/alkalom 597 Ft./fm/alkalom 

 KZHG 0,21 Ft./fm/alkalom 420 Ft./fm/alkalom 533 Ft./fm/alkalom 

 NZHS 0,335 Ft./fm/alkalom 670 Ft./fm/alkalom 851 Ft./fm/alkalom 

 NZHG 0,28 Ft./fm. /alkalom 560 Ft./fm. /alkalom 711 Ft./fm. /alkalom 

 EZTS 0,52 Ft/db/alkalom 1040 Ft/db/alkalom 1321 Ft/db/alkalom 

 EZTG 0,54 Ft/db/alkalom 1080 Ft/db/alkalom 1372 Ft/db/alkalom 

 KZTS 0,275 Ft./fm. /alkalom 550 Ft./fm. /alkalom 699 Ft./fm  /alkalom 

 KZTG 0,24 Ft./fm. /alkalom 480 Ft./fm. /alkalom 610 Ft./fm. /alkalom 

 NZTS 0,355 Ft./fm. /alkalom 710 Ft./fm. /alkalom 902 Ft./fm. /alkalom 

 NZTG 0,29 Ft./fm. /alkalom 580 Ft./fm. /alkalom 737 Ft./fm. /alkalom 

 GNHS* 0,295 Ft./szint/alkalom 590 Ft./szint/alkalom 749 Ft./szint/alkalom 

 GNHG* 0,29 Ft./szint/alkalom 580 Ft./szint/alkalom 737 Ft./szint/alkalom 

 GZHS* 0,295 Ft./szint/alkalom 590 Ft./szint/alkalom 749 Ft./szint/alkalom 

 GZHG* 0,29 Ft./szint/alkalom 590 Ft./szint/alkalom 749 Ft./szint/alkalom 

 GZTS* 0,355 Ft./szint/alkalom 710 Ft./szint/alkalom 902 Ft./szint/alkalom 

 GZTG* 0,36 Ft./szint/alkalom 720 Ft./szint/alkalom 914 Ft./szint/alkalom 

 ET 0,3 Ft/db/alkalom Ingyenes Ft/db/alkalom ingyenes Ft/db/alkalom 

 KT 0,135 Ft./fm. /alkalom Ingyenes Ft/db/alkalom ingyenes Ft/db/alkalom 

 NT 0,185 Ft./fm. /alkalom Ingyenes Ft/db/alkalom ingyenes Ft/db/alkalom 

 GT* 0,14 Ft./szint/alkalom Ingyenes Ft/db/alkalom ingyenes Ft/db/alkalom 

 



 1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek    

 A fenti közszolgáltatások  Bruttó  

 A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában 

lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön 

egyeztetés alapján 2,0/db/óra 

Ingyenes Ft./db./óra  

 Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező 

tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 

0,34/db 

680 864Ft./db.  

 A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető 

ellenőrzése tisztítása 0,6/db 

1200 1524Ft./fm.  

 A 1.5. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 4000 5080Ft  

* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek 

kell tekinteni. 

** A jelölés magyarázatát a 2. melléklet 4 pontja tartalmazza 

 

. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja: 

 

 

Égéstermék-

elvezetők jele 

  

ENH 

ENT 

ET 

 

0,84 

   

  

EZH 

EZT 

 

 

1,16 

   

GNH 

GZH 

GZT 

GT 

 

0,4 

 KNH 

KNT 

KT 

NNH 

NNT 

NT 

2,6 

   

KZH 

KZT 

NZH 

NZT 

 

3,4 

 2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata 

  2134 Ft./db 2946 Ft./db 1016 Ft./szint 6604 Ft./db 8636 

1.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-

elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata  

                             1,34                    2,0                         0,7                      4,0                    5,0 

  3404 Ft./db 5080 Ft./db 1778 Ft./szint 10160 Ft./db 12700  Ft./db 

 2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az 

üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata 

                               0,84                       1,16                     0,4                   2,6                     3,4 

  2134 Ft./db 2946 Ft./db 1016 Ft./szint 6604 Ft./db 8636  Ft./db 

 2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 

helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat 

                                0,68                        0,92                    0,3                   2,1                         2,72 

  1727 Ft./db 2337 Ft./db 762 Ft./szint 5334 Ft./db 6960  Ft./db 

 2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli 

  1466 Ft 

 

3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja: 

 3.1.  Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében  1,0 5080     Ft 

 3.2.  Kettő - hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében  2,0 5080     Ft 

 3.3.  Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként  3,0 7620     Ft 

 3.4.  Épület központi kéménnyel 60-140 Kw  2,0 5080     Ft 

 3.5.  Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett  2,5 6350     Ft 



 3.6.  Helyszíni szaktanácsadás  1,0 2540     Ft 

 3.7.  A 3.6. pont alatti tevékenységet további, a 2.5. pont szerinti kiszállási díj terheli        0 

 

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák, alkalmankénti fizetendő díjak, 

 

Égéstermék elvezetők jelölése a 347/2012. (XII. 11. ) Korm. rendelet szerint: 

 

I. oszlop:   II. oszlop:  III. oszlop:  IV. oszlop: 

E: egyedi  N: nyitott égésterű H: huzat elvű     S: szilárd 

tüzelésű 

 G: gyűjtő  Z: zárt égésterű T: túlnyomásos  G: 

gáztüzelésű 

 K: üzemi, központi 

 N: nagyközponti 

 

2015. 01. 01-tól előírt új közszolgáltatási tevékenységek díjai 
A 347/2012. (XII. 11. ) Korm. rendelet szerint 

 

1. A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának 

ellenőrzése. 

 Díj = 0,1 munkaráfordítás/db/alkalom × 2000,-Ft/munkaráfordítás = 200,- 

Ft/db/alkalom nettó. 

 Munkavégzés díja bruttó: 254,- Ft 

 

2. Az égéstermék paramétereinek (CO) ellenőrzését (csak gáztüzelő berendezéseknél 11 

KW felett). 

 Díj = 0,3/4 munkaráfordítás/paraméter/alkalom × 2000,-Ft/munkaráfordítás = 

= 150,- Ft/paraméter/alkalom (négyévente kell elvégezni). 

Munkavégzés díja bruttó: 191,- Ft 

 

3. Az összekötő elemek ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása. 

 A leggyakoribb esetekben: 

 ENHS jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,17 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 2000,- Ft/munkaráfordítás = 

= 340,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 432,- Ft 

 ENHG jelű égéstermék-elvezető esetén  

Díj= 0,14 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 2000- Ft/munkaráfordítás = 

= 280,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 356,- Ft 

 

4. A műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzését (gáztüzelő 

berendezéseknél). 



Díj= 0,05 munkaráfordítás/bekötés/alkalom × 2000,- Ft/munkaráfordítás = 

= 100,-Ft/bekötés/alkalom. 

Munkavégzés díja bruttó: 127,-ft 

 
5
2. sz. melléklet  

 

K Ö Z S Z O L G Á L T A T Á S I   S Z E R Z Ő D É S  

 

kötelező tartalmi elemei 

 

1. Szerződést kötők adatai  

2. A szerződés tárgya 

3. A közszolgáltatással érintett ellátási területet 

4. A feladat vállalásának kezdő időpontját 

5.  A megállapodás legrövidebb időtartamát, amely nem lehet rövidebb, mint öt év, 

6. A szerződés tartalma: (a szerződést kötők kötelességei, jogai Bábonymegyer Község 

Önkormányzatának 18/2005. (X. 31.) számú a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló rendelete alapján) 

7. Szolgáltatási díj, díjfizetés: (Bábonymegyer Község Önkormányzatának 18/2005. (X. 31.) 

számú a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelete 

alapján) 

8. A szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetei 

9. Egyéb kikötések: fizetési, számlázási feltételek, jogviták rendezése, stb. 

10. Mellékletként a közszolgáltatással összefüggő dokumentumok, nyilvántartások jegyzékét 

11. a közszolgáltatás felhagyásának feltételeit. 

                                                 
5
 Beiktatta a 15/2013. (XII. 20.) rendelet 2. §-a, hatályos 2014. január 1. napjától.  



 

 

INDOKOLÁS 

 

 
A kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról 18/2005. (X. 31.) számú  

 rendelet módosításáról szóló 14/ 2010. (XII.23.) sz. 

rendeletéhez 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról szóló 

18/2005. (X. 31.) számú rendeletének mellékletében szabályozta a kéményseprő ipari 

szolgáltatás díjait.  

 

A rendelet 7. §-a szerint az önkormányzat a szolgáltató díjkalkulációja alapján minden év 

december 31-ig megállapítja a következő évben alkalmazható díjakat. 

 

A szolgáltató Somogy Kéményseprő-Mester Kft /Kaposvár, Rákóczi tér 9-11./ az 

önkormányzat rendeletének megfelelően elkészítette a 2011. évi díjakra vonatkozó javaslatát. 

 

A javaslat az előző évi díjakhoz képest 5 %-os díjemelést tartalmaz, ami infláció mértékénél 

kisebb díjnövekedést jelent.  

 

A díjemelési javaslat elfogadható, a szolgáltatás biztonságos ellátása érdekében indokolt. 

 

A rendelet a szolgáltató által 2011. évben alkalmazható díjakat tartalmazza. 

 

Bábonymegyer, 2010. december 22. 

 

 

Dr. Szűts Dóra 

jegyző 
 



INDOKOLÁS 

 
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2005. (X. 31.) 

számú  

 rendelet módosításáról szóló 22/ 2008. (XII. 18.) sz. 

rendelethez 

 

A 2004. évben négy év időtartamra megkötött kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés 

2008. december 31-én lejár. Az újra pályáztatás eredményeként új szerződéskötésre kerül sor. 

A rendeletet ennek megfelelően módosítani kell. 

 

 

A 1995. évi XLII. tv. 2. § f) pontja szerint a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg az 

elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj mértékét, 

megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás ingyenességét. 

 

Az 1. számú melléklet a vállalkozó által a pályázatban vállalt díjtételeket tartalmazza. 

 

 

Tab, 2008. december 16. 

 

 

 

 

 

        Dr. Nagy Szabina  

                aljegyző 

 



INDOKOLÁS 

 

 
A kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról 18/2005. (X. 31.) számú  

 rendelet módosításáról szóló 12./ 2011. (V.26.) sz. 

rendelet-tervezethez 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a 18/2005. (X. 31.) számú rendelettel szabályozza a 

kötelező kéményseprő ipari szolgáltatás igénybevételének feltételeit.  

 

A rendelet 7. §-a előírja, hogy az ingatlantulajdonosoknak milyen kötelezettségei vannak a 

kötelező közszolgáltatással kapcsolatosan.  

A módosítás a kötelezettséget nem teljesítő tulajdonosokkal szemben történő szankcionálás 

lehetősségét szabályozza. 

 

 

Bábonymegyer, 2011. május 18. 

 

 

         Kiss Sándorné 

polgármester  
 



INDOKOLÁS 

 

 
A kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról 18/2005. (X. 31.) számú  

 rendelet módosításáról szóló 17/ 2011. (XII.16.) sz. 

rendeletéhez  

Bábonymegyer Község Önkormányzata a kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról szóló 

18/2005. (X. 31.) számú rendeletének mellékletében szabályozta a kéményseprő ipari 

szolgáltatás díjait.  

 

A rendelet 7. §-a szerint az önkormányzat a szolgáltató díjkalkulációja alapján minden év 

december 31-ig megállapítja a következő évben alkalmazható díjakat. 

 

A szolgáltató Somogy Kéményseprő-Mester Kft /Kaposvár, Rákóczi tér 9-11./ az 

önkormányzat rendeletének megfelelően elkészítette a 2012. évi díjakra vonatkozó javaslatát. 

 

A javaslat az előző évi díjakhoz képest díjemelést nem tartalmaz, a tartalék kémény 

díjmentességét szünteti meg.  

 

A díj javaslat elfogadható, a szolgáltatás biztonságos ellátása érdekében indokolt. 

 

A rendelet a szolgáltató által 2012. évben alkalmazható díjakat tartalmazza. 

 

Bábonymegyer, 2011. december 14. 

 

 

Kiss Sándorné 

Polgármester 

 



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK 

Az egyes rendeletek módosításáról  

11/2012. (V. 31. ) 

rendeletéhez 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvényben foglalt rendelkezés tette szükségessé Bábonymegyer Község 

Képviselő-testülete rendeleteinek felülvizsgálatát, és a szabálysértési rendelkezések hatályon 

kívül helyezését. 

 

Bábonymegyer, 2012. május 30. 

 

 

 

 

                                                                                           Kiss Sándorné 

                                                                                            polgármester 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

 
A kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról 18/2005. (X. 31.) számú  

 rendelet módosításáról szóló 17/2012. (XII.15.) sz. 

rendeletéhez 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról szóló 

18/2005. (X. 31.) számú rendeletének mellékletében szabályozta a kéményseprő ipari 

szolgáltatás díjait.  

 

A rendelet 7. §-a szerint az önkormányzat a szolgáltató díjkalkulációja alapján minden év 

december 31-ig megállapítja a következő évben alkalmazható díjakat. 

 

A pályázat eredményeként az Önkormányzat a következő öt évre a Somogy Kéményseprő-

Mester Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést.  

 

A rendelet a kiválasztott szolgáltató által 2013. évben alkalmazható díjakat tartalmazza. 

 

A rendelet a szolgáltató által 2012. évben alkalmazható díjakat tartalmazza. 

 

 

Bábonymegyer, 2012. december 13. 

 

 

Kiss Sándorné 

polgármester  
 

 

 



INDOKOLÁS 

 
A kötelező kéményseprő ipari szolgáltatásról 18/2005. (X. 31.) számú  

 rendelet módosításáról szóló 9/2013. (VII.26.) sz. 

rendelethez 

 

 

A 2012. évi XC. tv. 10. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat rendeletben állapítja 

meg az elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, a díj 

mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit, vagy a szolgáltatás 

ingyenességét. 

 

A 2013. évi CXIV. törvény a kötelező kéményseprő ipari szolgáltatás lakosságot érintő díjaira 

2013. július 1-i hatállyal 10 % csökkentést rendelt el. 

 

Az Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvény előírása szerint 

módosította a rendeletét. 

 

Bábonymegyer, 2013. július 25. 

 

 

 

        Kiss Sándorné 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

 
A  kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2005. (X. 31.) 

számú  

 rendelet módosításáról szóló 15/2013. (XII.18.) sz. 

rendelethez 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 18/2005. (X. 31.) számú rendeletének mellékletében szabályozta a 

kéményseprő ipari szolgáltatás díjait.  

 

 

A Somogy Kéményseprő-Mester Kft-vel a közszolgáltatási szerződés és a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével elkészítette a 2014. évre vonatkozó díjjavaslatát, amiben a 

fizetendő díjak az előző évihez képest változatlanok, a módosítás a vonatkozó 

jogszabályoknak történő megfelelés miatt szükséges. 

 

 

A rendelet  2 számú melléklettel egészül ki, mely a  közszolgáltatási szerződés jogszabály 

által előírt kötelező elemeit tartalmazza. 

 

Bábonymegyer, 2013. december 18. 

 

 

Kiss Sándorné 

polgármester  



INDOKOLÁS 

 

 
A  kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2005. (X. 31.) 

számú  

 rendelet módosításáról szóló 12/ 2014. (XI.17.) sz. 

rendelethez 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 18/2005. (X. 31.) számú rendeletének mellékletében szabályozta a 

kéményseprő ipari szolgáltatás díjait.  

 

A Somogy Kéményseprő-Mester Kft-vel a közszolgáltatási szerződés és a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével elkészítette a 2015. évre vonatkozó díjjavaslatát 

A rendelet módosítás a díjjavaslatban szereplő értékeket tartalmazza. 

 

 

Bábonymegyer, 2014. november 12. 

 

Kiss Sándorné 

polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

 
A  kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 18/2005. (X. 31.) 

számú  

 rendelet módosításáról szóló 10/ 2015. (XI.20.) sz. 

rendelet-tervezethez 

 

Bábonymegyer Község Önkormányzata a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 18/2005. (X. 31.) számú rendeletének mellékletében szabályozta a 

kéményseprő ipari szolgáltatás díjait.  

 

A rendelet módosítás az érintett jogszabály változásának átvezetését, valamint a Somogy 

Kéményseprő-Mester Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés és a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével a közszolgáltató által elkészített a 2016. évre vonatkozó díjjavaslatot 

tartalmazza. 

 

 

 

Bábonymegyer, 2015. november 16. 

 

 

Kiss Sándorné 

polgármester  

 

 

 


