
 

 

 
 

BESZÁMOLÓ 
 
 

Csanytelek község Képviselő testületének,  
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 

                                                                                 
 
 
 

 Csanytelek községben - és a megyében több településen is - a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatást a Csomifüst Plusz kft. (cégj: 0609015563; adósz: 22714172-2-06;  látja el. 
Csanytelek községben, mint bizonyára Önök előtt is ismeretes, 2010 év végén, pályázati úton 
sikerült elnyernünk a közszolgáltatás végzését. A Csomifüst Plusz kft a Csomifüst kft utódja, 
abban az értelemben, hogy ugyan az a szakember állomány végzi a szolgáltatás irányítását, 
illetve a gyakorlati tennivalókat, mint elődjében. A tulajdonosi váltásra az egyértelműbb 
felelősség vállalás érdekében került sor. 
A  beszámoló, a szolgáltatást szabályzó, 20/2006. (XII. 18. ) ÖKT. Előírása szerint 
készült, 
  
-   A szolgáltató. 2011. évi tevékenységéről 
 
Csanytelek Községben a nyilvántartott kémények száma:  1517db 
 
(Csanytelek Községben a nyilvántartott kémények száma:  1579db- előző évi) 
 
Csongrád megye területén  jelenleg több mint  18'000 ezer kéménytulajdonos, 31’446 db 
kéményén  végzünk kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást. 
 
Csanytelek, a mindszenti kirendeltséghez tartozik, (Mindszent, Szőlő u 13sz.) 
Létszám:  
  A folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari tevékenység helyszíni munkáit  8 fő       
  végzi. 
  Ebből: 2 fő szakmunkás, 5 fő betanított szakmunkás. 
  Az ügyfélszolgálatot 1 fő látja el. 
  Munkájukat 1 fő kéményseprő mester irányítja. 
 
Eszköz-, műszerellátottság: 
Minden kéményseprő rendelkezik visszaáramlás-jelzővel,  és az általános kéményseprő 
szerszámokkal.  
Minden kerület rendelkezik: kéményvizsgáló kamerával 
                                                  füst-gáz elemző műszerrel 
                                                  számítógéppel  
                                                  fax-készülékkel 
                                                  mobiltelefonnal 
                          
 
 
Munkavégzésüket  dolgozóink saját kismotor igénybevételével látják el. 
Ennek a tanyák nagy száma miatt van jelentősége. 



 

 

 
Anyagi és humán erőforrásaink alkalmassá tesznek, szolgáltatói szerződéseink pedig arra 
köteleznek, hogy ezt a szolgáltatást maradéktalanul, teljes felelősséggel, hosszú távon is 
műveljük. 
A 2011-es szolgáltatási évben a sormunkák során tapasztalt állapotokat rögzítettük: 
2011-10-30-ai nyilvántartás szerint, a kémények típus szerinti megoszlása: 
 
Egyedi G 465 Össz db 
Egyedi V 820  
Központi G 2  
Központi V 1  
LAS G 25  
Nagy központi G 79  
Nagy központi S 2  
Nagy központi V 9  
Tartalék G 9  
Tartalék V 105 1517 
 
 

A BM. 27/1996.(X.30)Vonatkozó előírása szerint, valamennyi kéményt az idén is 
minősítettük, három kategóriába sorolva a meglévő állapot szerint: 

    “R”-rendben, “J”-javításra szorul, “É”-életveszélyes 
 

Kémény Minősítések megoszlása: 
Életveszélyes: 43db előző évben:30db 
Javítandó: 962db előző évben: 825db 
Megfelelő: 512db előző évben: 620db  

 
A szolgáltatás hiányosságából, illetve elmaradásából az elmúlt 4 évben kéményből 
kiinduló tűzesetekben, vagy füstmérgezésekben, egyetlen esetben sem találta a 
rendőrségi, vagy tűzoltósági vizsgálat a szolgáltatót elmarasztalhatónak. 
 
 
2011-től Új kéményseprő szakember látja el a kéményseprési feladatokat, elérhetősége: 
Ruzsinszki Sándor 70-553-1881 
 
A szolgáltatást az eddig megszokott gyakorlat szerint végezzük, a vonatkozó rendelet 
részletesen szabályozza a szolgáltató kötelezettségeit, illetve jogait. Ezen túlmenően a 
szolgáltatásra vonatkozó szerződést is iránymutatónak tekintjük a működésünkre 
vonatkozóan.  
A fenti statisztikából megállapítható, hogy nőtt az életveszélyesnek nyilvánított kémények db. 
Száma. Ez főként annak tudható be, hogy sokan áttértek a költség kímélőbb fa ill. vegyes 
tüzelésre, a földgáz helyett. A korábban már meglévő, gyakran nem megfelelő, az új MSZ 
845 sz. előírásait végképp nem kielégítő égéstermék elvezetést kiviteleztek, illetve vettek 
használatba engedély nélkül. 
 Kérem, a tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására. 
 
Tisztelettel: 
 
…………………………….. 
           Csomifüst Plusz kft. 
             Szolgáltató                                                     Kelt: Szeged, 2010-10-30 


