
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

19/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak 
szerint módosítja:  
 
 

1. § 
 
A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép.  
 
 

2. § 
 
E rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
         a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2008. szeptember 18-án kihirdetésre került.  
 
Szekszárd, 2008. szeptember 18. 
 
 
 
 
 
         dr. Bartos Georgina 
            megyei főjegyző 
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Melléklet a 19/2008. (IX. 18.) Tolna m. ör-hez 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  
szóló 17/2000. (XII. 29.) Önkormányzati rendeletéhez 

kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2009. évi tervezett díjtételei 
 (20 % ÁFÁ-val) 

 

 
1.   KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ 

KÉMÉNYSEPRŐIPARI  KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 
1.1.  Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 
1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek  
 ellenőrzése és tisztítása 1.300.-Ft/db/év 
 (félévente egyszer)  
1.1.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és 

mellékcsatornás 
 

 gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 1.106.-Ft/szintt/év
 (félévente egyszer)  
1.1.3. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet alatt) 

ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három 
havonta) 

370.-Ft/fm/alk. 

 
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a 

hozzájuk  
csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 

   
1.1.4. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett) 415.-Ft/fm/alk. 
 ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal)  
 

Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a 
hozzájuk 

csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 
 
1.1.5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása (évente egyszer) 610.-Ft/év 
1.1.6. Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények   
 ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 455.-Ft/szint/év 
 (évente egyszer)  
1.1.7. Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása (évente egyszer) 250.-Ft/fm/év 
1.1.8. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,  
 szükség szerinti tisztítása  (évente egyszer) 1.190.-Ft/év 
1.1.9. Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás  
 gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 1.055.-Ft/szint/év
 (évente egyszer)  
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1.1.10. Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek  
 ellenőrzése szükség szerinti tisztítása,4096 cm 

kürtőmetszet alatt 
545.-Ft/fm/év 

 és felett  (évente egyszer)  
 

Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a 
hozzájuk 

csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 
 

1.2. Külön jogszabályban meghatározott időszakos 
tartózkodás  

 

 céljára szolgáló üdülőegységek  kéményei  
   
1.2.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek   
 ellenőrzése és tisztítása üdülőknél  (négyévenként) 1.380.-Ft/alk. 
   
1.2.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és 

mellékcsatornás  
 

 gyűjtő kéményeinek  ellenőrzése és tisztítása  1.255.-Ft/alk. 
 üdülőknél (négyévenként)  
   
1.2.3. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet alatt)   
 ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén 825.-Ft/fm/alk. 
 (a használat ideje alatt három havonta)  
   
1.2.4. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek  
 (60 kW és 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett)  
 ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén 950.-Ft/fm/alk. 
 (évente egyszer)  
   
1.2.5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása üdülők esetén  890.-Ft/alk. 
 (négyévente egyszer)  
   
1.2.6. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,  
 szükség szerinti tisztítása üdülők esetén 1.565.-Ft/alk. 
 (évente egyszer)  
   
1.2.7. Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás  
 gyűjtőkéményeinek ellenőrzése üdülők esetén 1.380.-Ft/szint/alk.
   
1.2.8. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek 

ellenőrzése, 
 

 szükség szerinti tisztítása üdülők esetén 705.-Ft/fm/alk. 
 (évente egyszer)  
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2.    KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ 

KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK 
A fejezetben megnevezett szolgáltatásokat a telephelyről való 

kiszállási költség is terheli 
2.1          Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése,

szakvélemény készítése (létszámigény 1 fő) 
   
2.1.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 

esetén 
 1.215.-Ft/db 

2.1.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

      1.695.-Ft/db 

2.1.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)       435.-Ft/szint 
2.1.4. Egyedi zárt kémény esetén 1.695.-Ft/db 
2.1.5. Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)       580.-Ft/szint 
2.1.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 

esetén 
3.880.-Ft/db 

2.1.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

4.850.-Ft/db 

  
2.2.     Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez 

végzett 
kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) 

 
2.2.1. Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 

esetén 
3.880.-Ft/db 

2.2.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

5.825.-Ft/db 

2.2.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén     4.850.-Ft/szint 
2.2.4. Egyedi zárt kémény esetén 5.825.-Ft/db 
2.2.5. Zárt gyűjtőkémény  esetén (átlag 4 szint)     5.825.-Ft/szint 
2.2.6. Központi kémények gravitációs égéstermék   elvezetés 

esetén 
 9.705.-Ft/db 

2.2.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

 11.640.-Ft/db 

 
2.3.     Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és 

felülvizsgálati 
kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, 

szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) 
 

2.3.1. Egyedi kémények gravitációs   égéstermék elvezetés 
esetén  

 3.880.-Ft/db 

2.3.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

 5.825.-Ft/db 

2.3.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén        4.850.-Ft/szint
2.3.4. Egyedi zárt kémény esetén   5.825.-Ft/db 
2.3.5. Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)      5.825.-Ft/szint
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2.3.6. Központi kémények gravitációs   égéstermék elvezetés 

esetén 
9.705.-Ft/db 

2.3.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

11.640-Ft/db 

 
3.  GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD 

MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETŐSÉG 
MEGHATÁROZÁSA 

 
3.1. Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján  
 méretezési nomogram felhasználásával  2.585.-Ft/db 
3.2. Gyűjtőkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján   
 számítógépes méretezés     1.940.-Ft/szint 
3.3. Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján  
 számítógépes méretezés  10.350.-Ft/db 
 
  4.  KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELE- 
 ZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 
 
 4.1      Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása    330.-Ft/db/alkalom 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

 

 
 


