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50/2007. (XI.26.) KGY 
r e n d e l e t e  

 
a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 
13/2005. (IV.04.) ÖK számú rendelete módosításáról 

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 
13/2005. (IV. 04.) számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
 

 

1. § A Rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 
 
 
 
2. § Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejőleg a 2/2007. (I.26.) KGY. 
rendelet hatályát veszti.  

 
 
 
 
 
 
dr. Szabolcs Mária               T. Mészáros András 
        jegyzı                      polgármester 
 
 
 
 
 
A Közgyőlés elfogadta a 2007. november 22-ei ülésén. 

 
 
 
 
 
 
 



MELLÉKLET 
 

„A kéményseprı-ipari kötelezı közszolgáltatás díjai 
(A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.) 

 
 

 
Munkafajta 

 

 
Lakossági díj 

 
Nem lakossági díj 

Sormunka végzése egyedi kéményen 
 

1.008,-Ft/db/alkalom  1.308,-Ft/db/alkalom  

Sormunka végzése tartalékkéményen 
 

533,-Ft/db/alkalom 700,-Ft/db/alkalom 

Sormunka végzése központi kéményen és 
füstcsatornán 
 

358,-Ft/fm/alkalom 467,-Ft/fm/alkalom 

Sormunka végzése győjtıkéményen 1.000,-Ft rendeltetési 
egység/alkalom 

1.300,-Ft rendeltetési 
egység/alkalom 

Sormunka végzése zárt égésterő 
(turbós)gázüzemő tüzelıberendezés 
függıleges égéstermék-elvezetıjén (füstgáz 
vizsgálattal) 
 

4.917,-Ft db/alkalom 6.417,-Ft db/alkalom 

Egyedi és a 4096 m
2
-nél kisebb 

kürtıkeresztmetszető központi kémények 4 

évenkénti mőszaki felülvizsgálata 

2.333,-Ft/db/alkalom 3.000,-Ft/db/alkalom 

Győjtıkémények 4 évenkénti mőszaki 

felülvizsgálata 

2.333,-Ft/rendeltetési 
egység/alkalom 

3.000,-Ft/db/alkalom 

Megrendelésre végzett, kémény 
használatával összefüggı szakvélemény 
készítése, 60 kW alatti névleges 
teljesítményő berendezések kéményére 

5.333,-Ft 
db/alkalom 

7.000,-Ft 
db/alkalom 

Megrendelésre végzett, kémény 
használatával összefüggı szakvélemény 
készítése, kamerás vizsgálattal 

10.333,-Ft 
db/alkalom 

13.000,-Ft 
db/alkalom 

Megrendelésre végzett, mőködı kémény 
használatával összefüggı szakvélemény 
készítése, füstgáz elemzéssel 

10.250,-Ft 
db/alkalom 

12.917,-Ft 
db/alkalom 

Megrendelésre végzett, kémény 
használatával összefüggı szakvélemény 
készítése, 60 kW és 120 kW közötti 
névleges teljesítményő berendezések 
kéményére, hı-és áramlástechnikai számítás 
ellenırzésével 

25.000,-Ft 
db/alkalom 

25.000,-Ft 
db/alkalom 

Megrendelésre végzett, kémény 
használatával összefüggı szakvélemény 
készítése, 120 kW feletti névleges 
teljesítményő berendezések kéményére, hı-
és áramlástechnikai és környezetvédelmi 
számítás ellenırzésével 

35.833,-Ft 
db/alkalom 

35.833,-Ft 
db/alkalom 



Megrendelésre végzett, kémény használatával 
összefüggı szakvélemény készítése 
(nyomásveszteség méréssel, illetve füstgáz 
elemzéssel), zárt égéső (turbós) gázüzemő 
tüzelıberendezés függıleges égéstermék-
elvezetése esetén 

22.500,-Ft 
db/alkalom 

29.167,-Ft 
db/alkalom 

Megrendelésre végzett, kémény építésével 
összefüggı helyszíni szaktanácsadás, építkezés 
közbeni vizsgálat, ingatlan használatbavételéhez 
helyszíni vizsgálat, szakvélemény készítése 

5.417,-Ft (rendeltetési 
egység/alkalom) 

7.083,-Ft (rendeltetési 
egység/alkalom) 

A fenti megrendelésre végzett munkák és 
sormunkák díjai a kiszállás díját is 
tartalmazzák 

  

Egy kiszállás díja, soron kívüli munka, illetve a 
megrendelı hibájából elmaradt megrendeléses 
munka esetén  

2.333,-Ft  (rendeltetési 
egység/alkalom) 

3.000,-Ft  (rendeltetési 
egység/alkalom) 
 

Megrendelésre végzett (soron kívüli), egyébként 
a sormunka körébe tartozó munka végzése 
(abban az esetben, ha a szolgáltató a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen 
végezte munkáját, de mégis szükségessé vált az 
ismételt munkavégzés) 

A sormunka díja + egy 
kiszállás díja 

A sormunka díja + egy 
kiszállás díja 

Építési engedélyezési tervek bírálata, 
szakvélemény kiadása 

4.333,-Ft rendeltetési 
egység/alkalom 

5.667,-Ft rendeltetési 
egység/alkalom 

Építési engedélyezési tervek bírálata, 
szakvélemény kiadása, tervmódosítás esetén, ha 
az eredeti tervrıl már volt bírálat, és a 
kéményekkel kapcsolatban nincs változás 

2.333,-Ft rendeltetési 
egység/alkalom 
 

3.083,-Ft rendeltetési 
egység/alkalom 
 

Másolat készítése szakvéleményrıl (nem 
fénymásolat, hanem az irattárból kikeresett 
másolat adatainak átvezetése az eredeti 
dokumentumra) 

917,-Ft/db/alkalom 
 

1.1617,-Ft/db/alkalom 
 

Ügyintézés, levelezés azokkal az 
ingatlantulajdonosokkal, akik az elküldött 
átutalási számlán szereplı határidıre nem 
fizették be a díjat, illetve azokkal, akik a 
vonatkozó jogszabályok szerinti szabályszerő 
értesítés ellenére sem tették lehetıvé a kötelezı 
közszolgáltatás elvégzését + postaköltség 

500,-Ft 
db/alkalom 

667,-Ft 
db/alkalom 

Közszolgáltatás (sormunka) végzése olyan 
ingatlanoknál, ahol a vonatkozó jogszabályok 
szerinti, szabályszerő értesítés ellenére sem 
tették lehetıvé a munkavégzést, ezért ajánlott 
levélben közölt idıpontban ismételt kiszállás 
történt (két emberrel) + postaköltség 

sormunka + 2 kiszállás + 
levelezés díja 

sormunka + 2 kiszállás + 
levelezés díja 

Közszolgáltatás (sormunka) végzés kísérletének 
költsége olyan ingatlanoknál, ahol a vonatkozó 
jogszabályok szerinti, szabályszerő értesítés 
ellenére sem tették lehetıvé a munkavégzést, 
ezért ajánlott levélben közölt idıpontban 
ismételt eredménytelen kiszállás történt (két 
emberrel) + postaköltség 

2 kiszállás + levelezés 
díja 
 
 

2 kiszállás + levelezés 
díja 
 
 

 


