
Minden, amit a kéményseprésről tudni kell 

 

Az egyre melegedő időjárás következtében lassan szükségtelenné válik az otthoni tüzelő-fűtő 
berendezések napi szintű használata. Ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a 
karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis nem a következő fűtési 
szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az elmúlt időszakban a 
kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid 
útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat: 

 Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. Településtől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői 
végzik az ingyenes kéményseprést. Az alábbi linken irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy 
a katasztrófavédelemnél vagy valamelyik kéményseprőcégnél tudnak időpontot egyeztetni az 
ingyenes kéményellenőrzésre. http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat  

 Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A 
megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. 
Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A 
kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni, 
hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát. 
http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart20180322.xls  

 Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát. Az, 
hogy a katasztrófavédelem kéményseprője vagy egy kéményseprőcég szakembere érkezik, az 
attól függ, hogy melyik településről van éppen szó. 
(http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat itt lehet irányítószám alapján 
keresni, hogy melyik településen melyik szervezet kéményseprője érkezik).  

 Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye 
van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, 
akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj 
egy tizedét. 

 

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu 


