
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Ki seDri á kémónyt?
A lakossági kéményseprést tijbb megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem aájelenti,
hogy tűzoltók eltenőrzik a kéményeket, a sormunlót változatlanul kéményseprö
szakember€k végzik. Az újdonság csak az 

' 
hogy ahol a megyeijogú váÍosok nem vállalták a

feladatot. ott a katasztrófavédelem
sze ezésében valósul meg a
kéményseprés.

Mikor iön a kéménvseprő?
A lakossági sotmunka nincs
összefiiggésben a fűtési időszakkal.
A kéményseprők ütemterv alapján
érintik az egyes települések utcáit.
F'z gáqiizemű és záÉ égést€rű
tüzelő- és ffítőeszközök esetén
kétévente, minden es/éb
fűtőberendezés €setében év€nte
történik meg.

Mennvibe ketül a kéménvs€Drés?
A lakossági sormunka ingyenes' Nem csak ott' ahol a katasztrófavédelem vé8zi, hanem
mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka elótt a postaládába dob egy éItesítót. Ha a
a megadoft időpontban nem találja otthon a kéménÍutajdonost' újabb idópontról hagy
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a
kéménÍulajdonosnak 30 napon belül egy€ztetnie kell egy új' közös időpontot, amikor
elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeáetett időpontban elvégz€tt munkíért
már ki kell fizetni a kiszállási dijat (köfilbelüt 500 forint)' d€ n€m készpénzb€n, hanem
csekken, vagy átutalással' soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi lartozik bele az ine}enes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását' a
levegő_utínpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okoÍa hatások
vizsgálatát, továbbá az é8éstemék paramétereinek ellenőrzését' illetve ahol elő van írva' ott a
szén-monoxid-éEékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó
munkákért, valamint a két somunka közöft megrendelt kémény€ll€nőrzésért íizetíi kell.

Hogyan |ehet á szo|eálla(ást meprendelni?
van lehetőség ana' hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán
túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a l8lE_as tel€íonszámon, azon belüt a 9-es' majd az 1-€s
menüpontot kell válasáani' Hétfőnként 8.00_20.0G.óráig' a többi hétköznapon pedig 8'o0-
14.00-óráig éthető e|. További információkat talál a kemenvseDles.katasztÍofavede|em.hu
weboldalon.

Kint iárt a kéménvseDrő. de nem tisztítoÍÍá ki a kémén! t
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történiet meg,
hogy a kéményseprő semmilyen mérést n€m végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki
ilyet tapasztalna, kérjük' jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a
kéményseprő készpénzt fogad el.
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