
 

 

Kéményseprőipari tevékenységet 

ellátó: 

 

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 

Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi 

Szervezet 

TANÚSÍTVÁNY-KIVONAT / SZÁMVITELI 

BIZONYLAT 

 

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, 

SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 

4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA 

Jelen tanúsítvány kivonat nem használható fel 

tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés 

üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési 

eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe 

helyezéséhez! 

Sorszám: 

Ingatlan címe:  

Tulajdonos neve: 

Értesítési címe: 

Használó neve: 

Értesítési címe: 

Időlegesen használt (I): 

A kéményseprőipari 

tevékenység elvégzése 

Kéményseprő 

helyszíni 

megjelenése:  

I / N 

 Ellenőrzés:  

I / N 

 Műszaki felülvizsgálat: I / N Tisztítás: I / N 

a) Az égéstermék-elvezető megfelelő: I / N 

Az égéstermék-elvezető jele:  

b) Az égéstermék-elvezető megfelelő: I / N 

Az égéstermék-elvezető jele:  

c) Az égéstermék-elvezető megfelelő: I / N 

Az égéstermék-elvezető jele:  

(Az ingatlanban fellelhető valamennyi, a 9. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplő égéstermék-elvezetőt fel kell 

tüntetni) 

Hiba részletes leírása (a hibával érintett égéstermék-elvezető jelének és az ingatlanban való fellelhetőségének pontos 

meghatározásával együtt): 

 

 

 

Életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiba fennáll (hiba leírása): Igen / Nem 

Felszólítás a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére: Igen/Nem 

Életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető hiba fennállása esetén az égéstermék-elvezető üzemeltetése TILOS a 

kéményseprő által igazolt kijavításig! 

Egyéb hiba esetén az égéstermék-elvezető üzemeltetése veszélyes, a hibát a következő ellenőrzésig ki kell javítani! 

Sormunka keretén kívül megrendelésre ellátott kéményseprő-ipari tevékenységek: 

sormunkában meghatározott feladatok  

 

égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése 

 

közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék- elvezetőjének 

ellenőrzése, tisztítása  

Az ellátott feladatokat ’X’-szel kell jelölni. 

TÉRÍTÉSMENTES 

FELADATVÉGZÉS: 

TÉRÍTÉSKÖTELES 

FELADATVÉGZÉS: 

A megfelelőt ’X’-szel kell jelölni. 

FIZETÉSI 

KÖTELEZETTSÉG: 

……………………. Ft 

FIZETÉSI 

HATÁRIDŐ: 

……………………. 

Kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja esetén: 

Illetékes települési önkormányzat megnevezése: ……………………………………………………………………….. 

Telephelye: …………………………………………………………………………………………………………….... 

Bankszámlaszáma: ……………………………………………………………………………………………………… 

Adószáma: ………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

Kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja (harmadik 

időpont), 2. § (11) bekezdése, valamint 2. § (5) bekezdés a)-e) (megrendelésre végzett feladatok) esetén: 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.     Telephely: …………………………………… 

Telefon: 1818 (9.1 -es menüpont)     E-mail: kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 

Előirányzat-felhasználási keretszámla szám: 10023002-00294298-00000000 

Adószám: 15775845-2-51 

BEFIZETÉS MÓDJA: 

ÁTUTALÁS: 

 

KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS: 

 

A megfelelőt ’X’-szel kell jelölni. 

A banki átutalás, készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „KÉMÉNY” szöveget, valamint jelen 

tanúsítvány SORSZÁMÁT. 

Munkavégző neve: 

 

Munkavégző aláírása: 

A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy neve: 

 

A kéményseprő helyszíni megjelenését igazoló személy aláírása: 

 

A kéményseprő munkavégzését igazoló személy neve: 

 

A kéményseprő munkavégzését igazoló személy aláírása: 

 

 


