
 

Somogyvár Község Önkormányzatának 

15/2007.(XII. 20) számú rendelete 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

Somogyvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes helyi közszolgáltatások 

kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (5) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

 

Általános rendelkezések 
 

 

1. § 

 

 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete 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 Somogyvár község közigazgatási területére kiterjed. 

 

 

2. § 

 

 
(1) Somogyvár Község közigazgatási területén a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

teljesítésére – nyilvános pályázaton – kizárólagos jogot szerzett szolgáltató a Somogy 

Kéményseprő-Mester Kft. (továbbiakban: szolgáltató) Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21. 

 
(2) Az 1. § (1) bekezdésében foglalt kéményseprő-ipari közszolgáltatást az (1) bekezdésben 

megjelölt szolgáltatótól valamennyi ingatlan tulajdonos és használó (továbbiakban: 

tulajdonos) köteles igénybe venni. 

 

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

tulajdonosa és a szolgáltató között a kémények használatával összefüggő szakvéleménnyel 

kapcsolatban annak megrendelésével, egyéb esetekben a szolgáltatás igénybevételével jön 

létre. 

 

 



Kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységek 

 

3. § 

 
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében a szolgáltatónak a 27/1996.(X. 30.) 

BM rendeletben meghatározott munkálatokat kell elvégezni az ott meghatározott módon. 

 

 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása, a szolgáltató 

kötelezettségei 

 

4. § 

 
(1) A szolgáltató a közszolgáltatási tevékenysége során – valamennyi tulajdonos tekintetében 

– a jogszabály szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni. 

 

(2) A szolgáltató a munka megkezdése előtt kellő időben – de a munka megkezdését legalább 

8 nappal megelőzően – köteles a tulajdonost hirdetmény útján értesíteni. 

 

(3) A szolgáltató köteles: 

a.) az I. fokú tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni, ha a tulajdonos a helyszínre történő 

bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését ismételt szabályszerű értesítés ellenére 

akadályozza. 

b.) a tulajdonos figyelmét írásban felhívni, ha a szolgáltatás ellátása során 

szabálytalanságot észlel. 

c.) az I. fokú építésügyi, illetőleg tűzvédelmi hatóságot írásban értesíteni, ha a 

szabálytalanság megszüntetésére – a következő esedékes munkavégzésig – a 

szükséges intézkedés nem történt meg. 

d.) közvetlen élet-vagy tűzveszély esetén a kémény, illetőleg tüzelőberendezés 

használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejűleg az 

I. fokú tűzvédelmi, illetőleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáz-tüzelőberendezés 

esetén a területi gázszolgáltatónak bejelentést tenni. 

 

 

A tulajdonos kötelezettségei 

 

5. § 

 
(1) A tulajdonos köteles a bejelentett kéményseprő-ipari munka végzésének időpontjáról a 

használót értesíteni.  

 

(2) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához, a munka akadálytalan és biztonságos 

végzéséhez szükséges előfeltételeket 

a.) az érintett helyiségekbe való bejutást, 

b.) kémény kiégetése alkalmával a helyszínen, illetve magastetős épület esetén a 

padlástérben legalább 10 liter vízet, 

c.) koromzsák tisztításakor megfelelő gyűjtőedényt biztosítani. 

 



(3) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás elvégzését a tulajdonos vagy megbízottja a 

sormunkakönyvben aláírásával igazolja. 

 

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

tudomására hozott szabálytalanságot köteles haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül 

megszüntetni, és a szabálytalanságok megszüntetését a szolgáltatónak bejelenteni. 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás díja 

 

6. § 

 
(1) A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéért a tulajdonos díjat köteles 

fizetni. A kötelező közszolgáltatás díját e rendelet melléklete tartalmazza. 

 

(2) A kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységek köréből 

a.) kötelező munkák közül:  

- a lakó- és közösségi épületekben végzett ellenőrzési, tisztítási és műszaki 

felülvizsgálati munkák díját az épületek tulajdonosa, 

- üzemi tüzelőberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményekkel 

kapcsolatos kéményseprő-ipari munkák díját a kémény és tüzelőberendezés 

használója (üzemeltetője),  

b.) megrendelésen alapuló kéményseprő-ipari tevékenység díját az igénybe vevő, 

megrendelő köteles megfizetni. 

 

(3) Év közben használatba vett vagy megszüntetett kéménynél az időarányos évi díjat a 

használatbavételt (megszüntetést) követő hó első napján kell érvényesíteni, illetve jóváírni. 

 

(4) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén, a közszolgáltatás díját eltérő megállapodás 

hiányában, a tulajdonosváltozás hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új 

tulajdonos köteles megfizetni. 

 

(5) A szolgáltató vagy megbízottja által a szolgáltatási díjról kiállított számlát a 

közszolgáltatás igénybe vevője helyszínen – a munka elvégzése után – köteles kiegyenlíteni. 

15 napon túli kiegyenlítés esetén a szolgáltató a megfizetni elmulasztott összeg után a Ptk. 

által meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel. 

 

(6) A tulajdonost a szolgáltató vagy megbízottja írásban szólítja fel az elmaradt díj, illetve 

kamat megfizetésére. Az írásbeli felszólítás tulajdonos általi kézhezvételét követő 30 nap 

eredménytelen elteltével a szolgáltató követelésének jogi úton érvényt szerezhet. 

 

(7) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a szolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más 

elháríthatatlan ok akadályozza, és a szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető 

legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 8 napon belül pótolta mulasztását. 

 

(8) A tulajdonos köteles megtéríteni a szolgáltató költségeit, ha a szolgáltató az előírt 

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

munka elvégzésének feltételei nem biztosítottak. 

 

 



Az önkormányzat feladatai 

 

7. § 

 
(1) Gondoskodik arról, hogy minden év december 31-ig a következő évben alkalmazható 

kéményseprési díjak megállapításra kerüljenek. (Ehhez igénybe veszi a szolgáltató előkészítő 

tevékenységét.) 

 

(2) Rendszeresen ellenőrzi a tevékenység ellátását, a szolgáltatót beszámoltatja a 

kéményseprési díjak megállapításával egyidejűleg. 

 

(3) Segíti a szolgáltatót feladata végrehajtásában, abban, hogy érvényesüljenek a 

közszolgáltatói törvény és a kéményseprő-rendelet előírásai. 

 

Szabálysértés 

 

8. § 

 
Aki e rendelet 5. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat megszegi, a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás ellátását ismételt szabályszerű értesítés ellenére akadályozza, a feltárt 

hiányosságokat a megadott határidőig nem szünteti meg, és a cselekmény más jogszabályba 

nem ütközik, szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 
(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet hatálybalépésével a kéményseprőipari helyi közszolgáltatás kötelező 

igénybevételéről szóló 12/1997. (XII.22.) számú rendelet és az azt módosító 13/2006.(XII. 

21.) rendelet hatályát veszti. 

 

(3) 1
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács a belső piaci szolgáltatásokról szóló 

2006/123/EK (2006. december 12.) irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja. 

 
Somogyvár, 2007. december 19. 

 
 Móring József Attila sk. Németh Judit sk. 

 polgármester aljegyző 

 

A rendelet kihirdetve: 

2007. december 20. Németh Judit aljegyző sk. 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalta: 

Somogyvár, 2011. november 29. Vincze Rita 

 körjegyző 
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 A 9. §-t (3) bekezdéssel egészítette ki a 11/2009.(IX.24.) rendelet 1. §-a 2009. október 1-i hatálybalépéssel 
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A Kéményseprő-ipari közszolgáltatás 

2012. január 1-től érvényes díjai 

 
 Szolgáltatás nettó 

díja (Ft) 

I. Évenként kétszer kötelező ellenőrzés, 

tisztítás, 4 évenkénti műszaki felülvizsgáltat 

(vegyes kémény) 

 

1. Szabványkémény        Lakossági: 808.- 

                                             Közületi: 984.- 

2. Gyűjtőkémény            Lakossági: 808.- /szint 

                                        Közületi: 984.- /szint 

II. Évenkénti egyszer kötelező ellenőrzés, 

tisztítás, visszaáramlás mérés, 4 évenkénti 

kötelező felülvizsgálat (gázkémény) 

 

1. Szabványkémény        Lakossági: 808.- 

                                             Közületi: 984.- 

2. Gyűjtőkémény            Lakossági: 808.-/szint 

                                             Közületi 984.-/szint 

III. Tartalékkémény használhatóságának 

ellenőrzése évente egyszer 

 

295.- 

IV/1. Központi és üzemi vegyes tüzelésű 

kémény (3 havi gyakoriság) egyszeri tisztítása, 

4 évenkénti műszaki felülvizsgálat 

                                             Lakossági: 

 

 

 

21.-/fm 

                                             Közületi 75.-/fm 

IV/2. Központi és üzemi vegyes tüzelésű 

kémény (3 havi gyakoriság) egyszeri tisztítása, 

4 évenkénti műszaki felülvizsgálat aknával 

                                             Lakossági: 

 

 

 

42.-/fm 

                                             Közületi 150.-/fm 

IV/3. Központi és üzemi vegyes tüzelésű 

kémény (3 havi gyakoriság) egyszeri tisztítása, 

4 évenkénti műszaki felülvizsgálat aknával és 

füstcsatornával 

                                             Lakossági: 

 

 

 

 

63.-/fm 

                                             Közületi 225.-/fm 

V/1. Központi és üzemi gázkémény évente 

egyszeri felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés 

                                             Lakossági: 

 

 

21.-/fm 

                                             Közületi: 75.-/fm 

V/2. Központi és üzemi gázkémény évente 

egyszeri felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés 

aknával 

 

 

 

                                                 
2
 Az 1. számú mellékletet megállapította a 13/2011.(XI.18.) rendelet 1. §-a 2012. január 1-i hatálybalépéssel 



                                             Lakossági: 42.-/fm 

                                             Közületi: 150.-/fm 

V/3. Központi és üzemi gázkémény évente 

egyszeri felülvizsgálata, tisztítása, huzatmérés 

aknával és füstcsatornával 

                                             Lakossági: 

 

 

 

63.-/fm 

                                             Közületi: 225.-/fm 

VI. Évente egyszer kötelező ellenőrzés, 

tisztítás 

 

1. Gyárkémény, gyári jellegű kémény 

egyszeri tisztítása           Lakossági: 

 

62.-/fm 

                                            Közületi: 352.-/fm 

2. Gyárkémény, gyári jellegű kémény 

egyszeri tisztítása aknával 

                                       Lakossági: 

 

 

124.-/fm 

                                            Közületi: 704.-/fm 

3. Gyárkémény, gyári jellegű kémény 

egyszeri tisztítása aknával és 

füstcsatornával 

                                       Lakossági: 

 

 

 

186.-/fm 

                                            Közületi: 1.056.-/fm 

VII. Megrendelésen alapuló munkák:  

1. Szabványkémény vizsgálata lakossági: 4.416.- 

                                             Közületi: 4.416.- 

2. Gyűjtőkémény vizsgálata lakossági: 

                                             Közületi: 

2.896.- 

2.896.- 

3. Üzemi, központi kémény vizsgálata 

                                        Lakossági: 

 

5.792.- 

                                             Közületi: 6.620.- 

4. Építési terv felülvizsgálata lakossági: 

                                        Közületi: 

1.932.- 

1.932.- 

5. Szakvélemény készítése lakossági: 

                                             Közületi: 

3.868.- 

4.140.- 

6. Kéményméret ellenőrzés 1.728.- 

7. Kéményégetés Díjmentes 

8. Soron kívüli kéménytisztítás Díjmentes 

9. Összekötő elem (füstcső szétszerelése, 

tisztítása, összeszerelése 

 

596.- 

10. Cserépkályha tisztítása 6.040.- 

 

 

A szolgáltatási díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
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I N D O K O L Á S  
 

 

 
Somogyvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelező kéményseprő-ipari 

közszolgáltatásról szóló 15/2007.(XII.20.) rendeletének – az Irányelv 15. cikk (2) bekezdés d) 

és g) pontjaival ellentétes – 2. § (1) bekezdéséhez és 1. számú mellékletéhez, a rendelet 1. 

számú függelékeként, a következő indokolást fűzi: 

 

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó korlátozó rendelkezések fenntartását a közfeladat 

szükségessége iránti igény, az élet-, vagyon- és tűzbiztonság megteremtése, valamint 

fogyasztóvédelmi szempontból a szolgáltatást igénybe vevők védelme támasztja alá. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítése, a tevékenység sajátos jellege alapján, más 

kevésbé korlátozó intézkedéssel nem érhető el, továbbá központi, ágazati jogszabály – 1995. 

évi LXII. törvény 2. § b) pontjának – felhatalmazása alapján történik. 

A korlátozó rendelkezések diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést az érintett 

szolgáltatókkal szemben nem tartalmaznak. 
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 Az 1. számú függelék a 84/2009.(IX.23.) számú Képviselő-testületi. határozattal került elfogadásra 2009. 

október 1-i hatálybalépéssel 


