
 

 

 
 

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  beszámoló, a szolgáltatást szabályzó, 34/2012. (XII. 21. ) ÖKT. Előírása szerint 
készült, 
  
-   A szolgáltató. 2013. évi tevékenységéről 
 
Csanytelek Községben a nyilvántartott kémények száma:  1461 db 
 
(Csanytelek Községben a nyilvántartott kémények száma:  1536db- előző évi) 
 
Csongrád megye területén  jelenleg több mint  18'000 ezer kéménytulajdonos, 31’446 db 
kéményén  végzünk kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást. 
 
  A folyamatosan kötelező kéményseprő-ipari tevékenység helyszíni munkáit  7 fő       
  végzi. 
  Ebből: 5 fő szakmunkás, 2 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 2013-es szolgáltatási évben a sormunkák során tapasztalt állapotokat rögzítettük: 
2013-11-12-ei nyilvántartás szerint, Csanytelek településen fellelhető kémények típus szerinti 
megoszlása: 
 



 

 

Település Kéménytipus Tüzelés DARAB 
Csanytelek Egyedi nyitott gáz G 435 
Csanytelek Egyedi nyitott szilárd S 816 
Csanytelek Egyedi nyitott turbós 

gáz 
G 1 

Csanytelek Egyedi tartalék G 21 
Csanytelek Egyedi tartalék V 103 
Csanytelek Egyedi zárt turbós gáz G 30 
Csanytelek Központi nyitott gáz G 46 
Csanytelek Központi nyitott szilárd S 8 
Csanytelek Nagyközponti nyitott 

gáz 
G 1 

                         Összesen: 1461 
 

A jogszabályi változások érintették a kéményseprő-ipari közszolgáltatást is, jelenleg a 
63/2012. (XII. 11.) BM rendelet részletezi a szolgáltatásra vonatkozó elvárásokat. A 

szolgáltatásra vonatkozó másik rendelet, a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 

A vonatkozó rendeleti változások miatt, a fenti táblázatban szereplő új kémény típusok 
kerültek rögzítésre a rendeletben. Ennek megfelelően változtak az egyes sormunka feladatok, 
ide értve a használandó, kötelező tartalmi elemekkel rendelkező formanyomtatványokat is. Az 
új hatályba lépett rendelet szerint szükséges volt a helyi rendelet módosítása is, ezt évközben 
a képviselő-testület elvégezte, és hatályba is lépett. 
Kémény Minősítések megoszlása: 
Életveszélyes: 35db előző évben:28 db 
Javítandó: 967db előző évben: 885 db 
Megfelelő: 459db előző évben: 623 db  
 
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. 
 
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.  
 
2012-ben hatályba lépett a 2012. évi. XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról. A 
törvény fentebb említett végrehajtási rendeletei, szabályozzák a szolgáltató jelentési 
kötelezettségét, a felettes hatóságok felé.   
A szolgáltatás felügyeleti szerve a Katasztrófavédelmi Hatóság lett, a helyileg illetékes 
igazgatóság a Szentesi, (Szentes, Kossuth u 47sz.)  
A fenti statisztikából megállapítható, hogy csökkent a kémények db száma. Ez főként annak 
tudható be, hogy sok ingatlan lakatlan, illetve a korábban kertészeti célból üzemelő kémények 
is javarészt használaton kívülivé váltak.  
 Kérem, a tisztelt Képviselő Testületet beszámolóm elfogadására.  
 
Tisztelettel: 
 
…………………………….. 
           Csomifüst Plusz kft. 
             Szolgáltató                                                     Kelt: Szeged, 2013-11-12 


