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Juhász László Dávid polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra 2021.03.05. napján elektronikusan
érkezett megkeresésére - melyben a Heves megyében elérhető kéményseprő-ipari
szolgáltatásokról kér általános információkat – az alábbiakról tájékoztatom:
A kéményseprő-ipari szolgáltatás szempontjából az ügyfeleket két nagy csoportba lehet
sorolni: a családi házban és a társasházban élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két
másikra: ahol nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van.
-

Azok számára, akik olyan családi házban élnek, ahova nincs bejegyezve gazdálkodó
szervezet, a kéményseprés önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra
a kéménytulajdonos időpontot foglal. Időpontot a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének honlapján lehet foglalni, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es
melléken lehet kezdeményezni.

-

Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a
kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség, s ezen tevékenységet
már nem a katasztrófavédelmi szerv, hanem kéményseprő-ipari szolgáltató cégek
végzik. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva, egyvagy kétévente kell ellenőriztetni, és ezért fizetni is kell. A katasztrófavédelem
honlapján a település irányítószámának megadásával elérhetővé válik
azon kéményseprő-ipari szolgáltató cégek listája, amelyek valamelyikétől meg kell
rendelni a munkát.

-

Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a
katasztrófavédelem kéményseprője. A megadott két időpont valamelyikében ingyen
elvégzi az ellenőrzést. A társasházak éves sormunkatervei is nyilvánosak megyék
szerinti bontásban.

-

Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó szervezet van bejegyezve,
ahhoz szintén megrendelés nélkül megy a kéményseprő, ám pénzért dolgozik. Ha a
lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a társasház
gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például
egy tízlakásos házban a teljes munkadíj tizedét.

Fentiekből következően, Heves megye teljes területén – így Hort Nagyközség területén is - a
lakossági szektorban az egylakásos ingatlanok és a többlakásos társasházak égéstermékelvezetőinek, kéményeinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik, mégpedig térítésmentesen.
A katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szervezete állományába tartozó kéményseprők nem
kérnek és nem is vesznek át készpénzt az ügyféltől. A megrendelésre végzett munkák díját
kizárólag számviteli bizonylat ellenében, sárga csekken vagy banki átutalással lehet rendezni.
A katasztrófavédelem kéményseprőjét egyértelműen azonosítja munkaruhája és szolgálati
igazolványa. Az állampolgárokat arra kérjük, hogy a katasztrófavédelem kéményseprő
munkatársától kérjék el igazolványát és ellenőrizzék személyazonosságát.
A
kéményseprőipari
tevékenységről
bővebb
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ honlapon.
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