
 
A Tolna Megyei Önkormányzat 

14/2010. (IX. 16.) 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 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A kéményseprő-ipari közszolgáltatás – Szekszárd megyei jogú város, valamint 
Tamási város közigazgatási területének kivételével – kiterjed Tolna megye teljes 
közigazgatási területére.” 

2. § 
 
A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Az 1. § (3) bekezdés szerinti területen a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
teljesítésére – nyilvános pályázat eredményeképpen, 2020. december 31-ig terjedő 
határozott időre – kizárólagos jogot szerzett szolgáltató a CAMINUS 
Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató).” 
 

3. § 
 
A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. 
 

4. § 
 
E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba.  
 
 
 
  dr. Puskás Imre     dr. Bartos Georgina 
         a Közgyűlés elnöke         megyei főjegyző 
 
 
Záradék: 
Ezen rendelet 2010. szeptember 16-án kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2010. szeptember 16. 
 
         dr. Bartos Georgina 
            megyei főjegyző 



 2

Melléklet a 14/2010. (IX. 16.) Tolna m. ör-hez 

A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról  

szóló 17/2000. (XII. 29.) Önkormányzati rendeletéhez 

kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2011. évi tervezett díjtételei 

 ( 25 % 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 1.490.-Ft/db/év 
 (félévente egyszer)  
1.1.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és 

mellékcsatornás 
 

 gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 1.270.-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) 

425.-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) 475.-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) 705.-Ft/év 
1.1.6. Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények   
 ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 525.-Ft/szint/év 
 (évente egyszer)  
1.1.7. Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása (évente egyszer) 280.-Ft/fm/év 
1.1.8. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,  
 szükség szerinti tisztítása  (évente egyszer) 1.365.-Ft/év 
1.1.9. Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás  
 gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása 1.210.-Ft/szint/év
 (évente egyszer)  
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1.1.10. Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek  
 ellenőrzése szükség szerinti tisztítása,4096 cm 

kürtőmetszet alatt 
625.-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) 1.585.-Ft/alk. 
   
1.2.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és 

mellékcsatornás  
 

 gyűjtő kéményeinek  ellenőrzése és tisztítása  1.440.-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 945.-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   1.090.-Ft/fm/alk.
 (évente egyszer)  
   
1.2.5. Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti  
 tisztítása üdülők esetén  1.025.-Ft/alk. 
 (négyévente egyszer)  
   
1.2.6. Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,  
 szükség szerinti tisztítása üdülők esetén 1.795.-Ft/alk. 
 (évente egyszer)  
   
1.2.7. Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás  
 gyűjtőkéményeinek ellenőrzése üdülők esetén 1.585.-Ft/szint/alk.
   
1.2.8. Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek 

ellenőrzése, 
 

 szükség szerinti tisztítása üdülők esetén 810.-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 llenőrzése, 

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

esetén 
1.395.-Ft/db 

2.1.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

      1.945-Ft/db 

2.1.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)       500.-Ft/szint 
2.1.4. Egyedi zárt kémény esetén 1.945.-Ft/db 
2.1.5. Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)       665.-Ft/szint 
2.1.6. Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés 

esetén 
4.460.-Ft/db 

2.1.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

5.570.-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 
4.460.Ft/db 

2.2.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

6.690.-Ft/db 

2.2.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén     5.570.-Ft/szint 
2.2.4. Egyedi zárt kémény esetén 6.690.-Ft/db 
2.2.5. Zárt gyűjtőkémény  esetén (átlag 4 szint)     6.690.-Ft/szint 
2.2.6. Központi kémények gravitációs égéstermék   elvezetés 

esetén 
 11.145-Ft/db 

2.2.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

 13.365.-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  

 4.460.-Ft/db 

2.3.2. Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

 6.690.-Ft/db 

2.3.3. Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén        5.570.-Ft/szint
2.3.4. Egyedi zárt kémény esetén   6.690.-Ft/db 
2.3.5. Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)      6.690.-Ft/szint
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2.3.6. Központi kémények gravitációs   égéstermék elvezetés 

esetén 
11.145.-Ft/db 

2.3.7. Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés 
esetén 

13.365-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  2.970.-Ft/db 
3.2. Gyűjtőkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján   
 számítógépes méretezés     2.230.-Ft/szint 
3.3. Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján  
 számítógépes méretezés  11.890.-Ft/db 
 
  4.  KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELE- 
 ZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 
 
 4.1      Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása    380.-Ft/db/alkalom 
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INDOKOLÁS 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzatnak a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 

17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról rendelkező önkormányzati rendelet tervezetéhez 

 
 

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. 
törvény 1. § (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a 
megyei, megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata, amelynek 
a működési területén való ellátását a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok 
társulása a megyei önkormányzattól átvállalhatja. 
 
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. 
törvény felhatalmazása alapján a Közgyűlés 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati 
rendeletében szabályozta a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő egyes 
szabályokat. 
 
Jelen rendeletmódosítás célja: 

a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szolgáltatási területében bekövetkezett 
változás átvezetése, 

b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatást nyújtására lefolytatott nyilvános pályázat 
eredményének rögzítése, 

c) a 2011. évi díjakat megállapító új melléklet elfogadása 
az alább részletezett indokok alapján. 
 

a) Tamási Város Önkormányzata 22/2010. (II. 24.) képviselő testületi 
határozatával döntött arról, hogy Tamási város közigazgatási területén 2011. 
január 1-től Tamási Város Önkormányzata kívánja ellátni a Tolna Megyei 
Önkormányzat feladatát képező kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást. 
A Tolna Megyei Közgyűlés 68/2010. (VI. 25.) Közgyűlési határozata alapján a 
közszolgáltatás átadás-átvállalásáról a két Önkormányzat Megállapodást 
kötött, így jövő évtől a Rendeletben meghatározott szolgáltatási terület 
Szekszárd városa mellett, Tamási városának közigazgatási területével is 
csökken. 
 

b) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a szolgáltatóval kötött határozott 
idejű szerződés 2010. december 31. napjával jár le. Az 1995. évi XLII. törvény 
1.§ (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei 
Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdetett a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás teljesítésére, a 2011. január 1-től 2020. december 31-ig 
terjedő 10 éves határozott időre. A meghirdetett pályázat érvényes és 
eredményes volt, így a Tolna Megyei Közgyűlés 67/2010. (VI. 25.) közgyűlési 
határozata alapján a Tolna Megyei Önkormányzat a CAMINUS 
Tüzeléstechnikai Kft.-vel kötött szerződést a közszolgáltatási feladat 
ellátására. 
 

c) A pályázati kiírásnak eleget téve a nyertes pályázó által beküldött pályázati 
anyag tartalmazta a 2011. évi díjszabásra vonatkozó javaslatot is, a 
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közszolgáltatással kapcsolatos költségek – önköltségelemzéssel alátámasztott 
– változása mértékében. A Caminus Kft. által megküldött, a 2011. évi 
díjtételeket megalapozó kezdeményezést, számításokat, kimutatásokat az 
előterjesztés indokolásának 1-8. számú mellékletei tartalmazzák. A díjtételek a 
2010. évhez képest átlagosan 4,81%-os növekedést jelentenek. 
 
A 1995. évi XLII. törvény 5.§ (4) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a 
rendeletmódosítás tervezete véleményezés céljából - megyei szervezet híján - 
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek megküldésre került.  
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Indokolás 1. sz. melléklete 
 
 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2010. (IV. 30.) Közgyűlési határozata alapján 
meghirdetett pályázatra benyújtott ajánlatában a szolgáltatás nyújtását elnyerő 
Caminus Tüzeléstechnikai Kft. a rendelettervezet melléklete szerinti díjtételeket 
terjesztette be jóváhagyásra. 
 
A díjszámításra vonatkozóan a pályázat 3.1. pontja az alábbiakat tartalmazza:  
 
 
„3.1. Szolgáltatás tervezett díjtételei 
 
A vonatkozó jogszabályok elemzésével, a szabvány által használt fogalmak 
ismeretében és a szolgáltatás során kötelezően elévégzendő feladatok elemzésével 
a 11. számú melléklet” (Az említett 11. számú melléklet díjtétel-táblázata jelen 
Rendelet melléklete, további táblázatai pedig jelen indokolás 2. – 8. számú 
mellékletei.) „szerinti tevékenységet állítottuk fel, mint díjtétel elemeket. Minden 
egyes tételhez technológiai utasítást és normaidőt rendeltünk, ami a díjszámítás 
alapját képezi. 
 
Árképzési szempontok: 

• Az árbevételnek fedeznie kell a szolgáltatás során felmerült költségeket, a 
társaságot nem lehet veszteséges tevékenységre kötelezni. 

• A kiindulás alapja a szolgáltatási területre előkalkulált kéménylétszám. Ebből 
rezsióradíjat határoztunk meg összköltség eljárással. 

• A díj a rezsióradíj és a normaidő szorzata. 
 
A CAMINUS Kft. a 11. számú mellékletben szereplő díjakat kívánja a szolgáltatás 
során érvényesíteni, pályázati kiírásnak megfelelően. 
A díjjegyzék melléklete az önköltségelemzés is. 
 
Megjegyzés a díjtételekhez: 

a) A díjjegyzék nem tartalmaz, olyan korszerű, új égéstermék elvezetőkre 
vonatkozó díjtételeket, melyek az utóbbi 5 évben terjedtek el, de ma már 
széles körben alkalmazzák és a kötelező szolgáltatás körébe tartoznak (pl: 
túlnyomásos égéstermék elvezetés, levegő-füstgáz kémények). 

b) A négyévenként kötelező műszaki felülvizsgálat díját beépítettük az éves díjak 
tételeibe a füstnyomás próba kivételével.” 
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Indokolás 2. sz. melléklete 
 
 

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás kéménylétszáma 2009. 12. 31-i állapot szerint. 

 

 

 Egyedi kémény            2009. 12. 31. 
 

 Szilárd       50206 db 

 Gáz        29453 db 

 Tartalék       34346 db 

 
 
 
 Gyűjtő kémény   
 

 Szilárd      505 / 2,46 db / szint 

 Gáz           9 / 2,2 db / szint 

 Tartalék      958 / 2,18 db / szint 

 

 

 

 Központi kémény 
 

Szilárd       201 db /  9,99  fm   +   208 a / 2 gy. 

Gáz       1086 db /  9,20 fm   + 1152 a / 1 gy. 

Tartalék         236 db /10,26 fm   +    -        / 1 gy. 

Szilárd 
60 kW felett           2 db / 41,50 fm    +     4 a / 1 gy. 

Gáz 
60 kW felett           4 db / 40,75 fm    +    10 a / 1 gy. 
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Indokolás 3. sz. melléklete 

 
Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprési munkák 

létszám szükséglete 2011. évre 2009. 12.31-i kéménylétszámmal számolva. 

 

 

 Egyedi kémény   Kéménylétszám    Normaperc        Éves óra tervezet 
 

 Szilárd   50206       28   perc / év  23429 

 Gáz    29453       26   perc / év  12763 

 Tartalék   34346       13,5 perc / év    7728 

 
 
 Gyűjtő kémény 
 

 Szilárd, olaj   505 / 2,46     24   perc / év      497 

 Gáz        9 / 2,20     23   perc / év          8 

Tartalék   958 / 2,18      9,9 perc / év       345 

 
 
 Központi kémény 
 

 Szilárd      201 db /   9,99 fm + a / 2 gy.     16   perc / év    1071 

 Gáz         1086 db /   9,20 fm +a / 1 gy.     12   perc / év    1998 

 Tartalék     236 db / 10,26 fm + - / 1 gy.      5,4 perc / év      218 

 Szilárd 
 60 kW felett    2 db / 41,5 fm + a.     16  perc / év        22 

 Gáz 
 60 kW felett    4 db / 40,75 fm + a .    12  perc / év         33 
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Költségek 
Indokolás 4. sz. melléklete 

 
 
 

Megnevezés 
 
 

2009.évi 
tény 

2010. évi 
várható 

2011. évi 
tervezett

 
Anyag költség 
 

9.214 9.850 12.560 

 
Igénybe vett szolgáltatás 
 

9.964 9.770 12.630 

 
Egyéb szolgáltatási költség 
 

3.480 3.610 3.910 

 
Bérköltség 
 

61.286 65.262 68.525 

 
Személyi jellegű költség 
 

11.897 12.540 12.990 

 
Bérjárulékok 
 

21.433 20.839 21.401 

 
Értékcsökkenési leírás 
 

3.933 3.400 4.900 

 
Költség összesen 
 

121.207 125.271 136.916 

 
Egyéb ráfordítás 
 

4.545 4.384 4.030 

 
Társasági adó és különadó 
 

1.330 1.020 1.004 

 

Ráfordítás összesen 

 

5.875 5.404 5.034 

 
MINDÖSSZESEN 

 
127.082 130.675 141.950 
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Indokolás 5. sz. melléklete 

 
 
 
 
Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari 

szolgáltatás árkalkulációja összköltség eljárással 

 
 

 
                      

 
Megnevezés 2009. évi  

tény 
2010. évi  
várható 

2011. évi 
tervezett 

    
Anyag ktg. 78,28 85,20 101,04 
    
Bér ktg. 879,77 928,15 974,54 
    
Bérek járulékai 280,56 278,44 292,36 
    
Egyéb közvetlen ktg. 235,98 272,79 316,44 
    
Üzemi általános 321,30 360,90 414,18 
    
Váll.   általános 366,21 410,72 471,95 
    
Egyéb ráfordítás  59,18 66,27 68,56 
    
Összes költség 2221,28 2402,47 2639,07 
    
    
Haszon, ráfordítás 29,71 31,76 35,27 
    
Egy óra díja 2250,99 2434,23 2674,34 
    
Haszon % - ban 1,34 1,32 1,33 
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Indokolás 6. sz. melléklete 

 
Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás várható árbevétele 2009. 12. 31.-i kéménylétszám alapján, 2011. 

évi tervezett díjtétellel. 

 

  Kéménylétszám  Egységár Ft     Várható  

Egyedi kémény  db   Áfa nélkül    árbevétel Ft-ban 

 

Szilárd          50206        1248   62.657.088 

Gáz           29453        1144   33.694.232 

Tartalék          34346         588   20.195.448 

 
 
Gyűjtő kémény  

 

Szilárd  505 db / 2,46 szint         1064     1.321.807 

Gáz       9 db / 2,20 szint         1016          20.117 

Tartalék  958db / 2,18 szint           440        918.914 

 
 
Központi kémény 

 

Szilárd 201 db /  9,99 fm  + 1,03 a / 2 gy        356    2.902.268 

Gáz          1086 db /   9,20 fm  + 1,00 a./ 1 gy.       524  10.470.778 

Tartalék 236 db / 10,26 fm +    -        / 1 gy.       236      571.441  

Szilárd  
60 kW felett     2 db /41,50  fm + 2 a  / 1 gy.        400       99.600 

Gáz 
60 kW felett    4 db / 40,75 fm + 2,50 a   / 1 gy.       524      298.942 

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák várható   

árbevétele:                 133.150.635 
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Indokolás 7. sz. melléklete 

 

Külön megrendelés nélkül elvégzendő kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás Áfa nélküli díjtételeinek változása. 
 

 

     

Egyedi kémény  2010. év  2011. évi tervezett     % 
 

 Szilárd       Ft/db   1136    1192   104,92

 Gáz       Ft/db   1040    1092   105,00 

 Tartalék    Ft/db     536    564   105,22 

 

 

Gyűjtő kémény 
 

 Szilárd      Ft/db/szint  968         1016             104,95 

 Gáz       Ft/db/szint  924           968   104,76 

 Tartalék    Ft/db/szint  400           420   105,00 

 

 
Központi kémény 
 
 Szilárd      Ft/fm     324    340   104,93 

 Gáz       Ft/fm     476    500   105,04 

 Tartalék    Ft/fm     216    224   103,70 

 Szilárd   

60 kW felett  Ft/fm     364    380   104,39 

Gáz 

60 kW felett  Ft/fm     476                        500   105,04 

 
Átlagos díjnövekedés:   104,81 % 
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                                                 Indokolás 8. sz. melléklete 1. oldal 
 

 

Termelési érték 
 
 

 

         adatok e Ft-ban 

Megnevezés 2009. évi  

tény 

2010. évi 

várható 

2011. évi  

tervezett 

Megrendelés nélkül kötelezően 

végzett szolg. 
118.159 121.171 133.151 

Kémények műszaki felülvizsgálata 6.500 6.500 6.500 

Kéményseprőipari szolg. össz. 124.659 127.671 139.651 

Szakvélemény építési hatósági 

eng. 
608 500 500 

Ipari szolgáltatás összesen 608 500 500 

Alaptevékenység összesen 125.267 128.171 140.151 

Értékesített készlet árbevétele 26  50 50 

Bérleti díjak árbevétele 2.724 2.900 2.030 

Alaptevékenységen kívüli tevék. 2.750 2.950 2.080 

Nettó árbevétel összesen 128.017 131.121 142.231 

Céltartalék    

Egyéb bevétel 1.686 1.950 2.000 

Egyéb bevétel összesen 1.686 1.950 144.231 

Aktívált saját telj. értéke     

Pénzügyi bevétel 2.697 1.950 2.000 

Bevétel összesen 132.400 135.021 146.231 
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Indokolás 8. sz. melléklete 2. oldal 
 
 
Eredménykimutatás 
 
 

 adatok e Ft-ban 

 

Megnevezés 2009. évi  
tény 

2010. évi 
várható 

2011. évi  
tervezett 

Értékesítés nettó árbevétele 128.017 131.121 142.231 
Egyéb bevételek 1.686 1.950 2.000 
Aktívált teljesítmények értéke    
Anyagjellegű ráfordítások 23.081 23.690 29.450 
Személyi jellegű ráfordítások 94.616 98.641 102.916 
Értékcsökkenési leírás 3.933 3.400 4.900 
Egyéb ráfordítások 3.317 3.624 3.480 
    
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 4.756 3.716 3.485 
    
Pénzügyi műveletek bevételei 2.697 1.950 2.000 
Pénzügyi műveletek ráfordításai    
    
Pénzügyi műveletek eredménye 2.697 1.950 2.000 
    

Szokásos vállalkozási eredmény 7.453 5.666 5.485 
Rendkívüli bevételek    
Rendkívüli ráfordítások 805 300 200 

Rendkívüli eredmény -805 -300 -200 

Adózás előtti eredmény 6.648 5.366 5.285 
Adófizetési kötelezettség 1.330 1.020 1.004 
Adózott eredmény 5.318 4.346 4.281 
    
Mérleg szerinti eredmény 493 4.346 4.281 
    
 
 

 

 

 
 


