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11. A kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért fizetendő költségtérítés és kiszállási díj
16. § (1) A kéményseprő-ipari szerv a Kstv. 2. § (4)–(5) bekezdés szerinti kéményseprő-ipari tevékenységekhez
kapcsolódóan a 8. melléklet
a) 2. pontjában meghatározott sormunka tevékenységek, valamint 3.1. pontjában meghatározott sormunka keretén
kívül megrendelésre végzett tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 2000 forinttal;
b) 3.2. pontjában meghatározott műszaki vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 4000 forinttal;
c) 3.3. pontjában meghatározott műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok esetében 1 egységnyi
munkaráfordítást nettó 14 000 forinttal
vesz figyelembe.
(2) A kéményseprő-ipari szerv az egységnyi munkaráfordítás tárgyévi összegét tárgyév január 10. napjáig honlapján
közzéteszi.
(3) A kiszállási díjat és a költségtérítést a Kstv. 2. § (4)–(5) bekezdés szerinti, a kéményseprő-ipari szerv által
elvégzett kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtását követő 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) 1002300200294298-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla javára kell banki vagy készpénz-átutalási
megbízással befizetni.
(4) A (3) bekezdés szerinti befizetés során a banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell
tüntetni a „kémény” szöveget, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány
sorszámát.
(5) Ha a kötelezett a (3) bekezdésben meghatározott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési
kötelezettségének, a fizetési felszólítás költségét is köteles megtéríteni.
(6) A kéményseprő-ipari szerv a (3) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő elmulasztása
esetén a Kstv. 2. § (13) és (15) bekezdése alapján kezdeményezi
a) az állami adóhatóságnál a költségtérítés,
b) a kötelezett lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél a kiszállási díj
és az azokkal összefüggésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerint megállapított
késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségeinek adók módjára történő behajtását.
17. § A Kstv. 2. § (6) bekezdése szerinti költségtérítés
a) beszedése érdekében – a Kstv. 2. § (14) bekezdésének megfelelően – a kéményseprő-ipari szerv a kéményseprőipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány egy példányának továbbításával értesíti a települési
önkormányzatot a tevékenység elvégzéséről;
b) beszedéséről a települési önkormányzat a kéményseprő-ipari szerv értesítését követő 15 napon belül intézkedik;
c) befizetésére vonatkozó adatokról (települési önkormányzat megnevezése, számlaszáma, adószáma), valamint az
azokban bekövetkező változásokról a települési önkormányzat írásban tájékoztatja a kéményseprő-ipari szervet;
d) nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként,
fióktelepeként bejegyzett ingatlanokra jutó arányát társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévő gyűjtő
jellegű égéstermék-elvezető esetén a 8. melléklet 10. pontja alapján kell meghatározni;
e) mértékét nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként,
fióktelepeként bejegyzett ingatlan esetében a társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévő nem gyűjtő
jellegű égéstermék-elvezetőnként kell meghatározni.
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8. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez

1.

Az égéstermék-elvezetők jele
Karakter

1.

2.

3.

Jelentése
4.

E

Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermékelvezető.

K

Központi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermékelvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig.

N

Nagy járat-keresztmetszetű, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő
hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig.

G

Gyűjtő jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető.

2.

N

Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez
szükséges levegőt.

Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges
levegőt.

T

Tartalék égéstermék-elvezető.
H

Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.

T

Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermékelvezető.

G

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.

A Kstv. 2. § (4) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása
Tevékenységek
2.1. Ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás,
összekötő elem nélkül

2.2. Összekötő elem ellenőrzése,
szükség szerinti tisztítása

2.3. Műszaki
felülvizsgálat

ENHS

0,37/db

0,17/bekötés

0,80/db

ENHG

0,30/db

0,14/bekötés

KNHS

0,20/fm

0,20/fm

KNHG

0,14/fm

0,14/fm

NNHS

0,30/fm

0,30/fm

NNHG

0,21/fm

0,21/fm

ENTS

0,42/db

0,17/bekötés

ENTG

0,34/db

0,14/bekötés

KNTS

0,24/fm

0,24/fm

KNTG

0,17/fm

0,17/fm

Égéstermék-elvezetők
jele

0,28/fm

0,28/fm

0,80/db

0,28/fm
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NNTS

0,32/fm

0,32/fm

0,28/fm

NNTG

0,22/fm

0,22/fm

EZHS

0,37/db

0,17/bekötés

EZHG

0,30/db

0,14/bekötés

KZHS

0,20/fm

0,20/fm

KZHG

0,14/fm

0,14/fm

NZHS

0,30/fm

0,30/fm

NZHG

0,21/fm

0,21/fm

EZTS

0,42/db

0,17/bekötés

EZTG

0,34/db

0,14/bekötés

KZTS

0,24/fm

0,24/fm

KZTG

0,17/fm

0,17/fm

NZTS

0,32/fm

0,32/fm

NZTG

0,22/fm

0,22/fm

GNHS*

0,25/szint

0,17/bekötés

GNHG*

0,2/szint

0,14/bekötés

GZHS*

0,25/szint

0,17/bekötés

GZHG*

0,2/szint

0,14/bekötés

GZTS*

0,30/szint

0,17/bekötés

GZTG*

0,25/szint

0,14/bekötés

ET

0,20/db

–

KT

0,10/fm

0,14/fm

NT

0,15/fm

0,14/fm

GT*

0,10/szint

0,16/szint

0,80/db

0,28/fm

0,28/fm

0,80/db

0,28/fm

0,28/fm

0,36/szint

0,36/szint

0,44/szint

0,40/db

2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek
Tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzése,
figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások
hatását is (légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként)
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése

0,10/db

0,30/paraméter

Gáztüzelő-berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata meglétének ellenőrzése

0,05/db

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó
kötelezettség teljesítésének, az érzékelő működőképességének, valamint az érzékelő
műszaki követelményeknek való megfelelőségét igazoló dokumentumok ellenőrzése

0,40/db

Megjegyzés:
* Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.
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3.

A Kstv. 2. § (5) bekezdése szerint sormunka keretén kívül megrendelésre ellátott tevékenységek munkaráfordítása
3.1. Megrendelésre kötelező tevékenységek
Tevékenység

Munkaráfordítás

A 2. pontban meghatározott, de megrendelésre végzett sormunka
tevékenységek

2. pontban
meghatározott
munkaráfordítások
szerint

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel
eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján

2,00/db/óra

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása

0,34/db

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása

0,60/fm

Helyszíni szemle

1,00/alkalom

3.2. A Kstv. 2. § (5) bekezdés f) pontja szerinti műszaki vizsgálatok munkaráfordítása
ENH
ENT
ET

EZH
EZT

KNH
KNT
KT
NNH
NNT
NT

GNH
GZH
GZT
GT

KZH
KZT
NZH
NZT

3.2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
0,84/db

1,16/db

0,40/szint

2,60/db

3,40/db

3.2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők
üzembe helyezés előtti vizsgálata
1,34/db

2,00/db

0,70/szint

4,00/db

5,00/db

3.2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe
helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata
0,84/db

1,16/db

0,40/szint

2,60/db

3,40/db

3.2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését,
illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
0,68/db

0,92/db

0,30/szint

2,10/db

2,72/db

1,00/alkalom

1,00/alkalom

1,00/alkalom

1,00/alkalom

3.2.5. Helyszíni szemle
1,00/alkalom

3.3. A Kstv. 2. § (5) bekezdés g) pontja szerinti műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő vizsgálatok
munkaráfordítása
3.3.1.

Egy lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében

1,00

3.3.2.

Két–hat lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében

2,00

3.3.3.

Hatnál több lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében épületenként

3,00

3.3.4.

Épület központi kéménnyel 60–140 kW

2,00

3.3.5.

Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett

2,50
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3.3.6.

4.

5.

6.

Helyszíni szemle

1,00/alkalom

Egyedi égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás, a műszaki felülvizsgálat és szükség szerint
az égéstermék CO paraméter ellenőrzés költségtérítését az alábbiak szerint kell meghatározni.

ahol
Etm: ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás munkaráfordítása, összekötő elem nélkül
Mfm: műszaki felülvizsgálat munkaráfordítása,
ÉCO: égéstermék CO paraméter ellenőrzésének munkaráfordítása,
tg11: az égéstermék-elvezetőre kötött 11 kWth feletti névleges bemenő hőteljesítményű gáztüzelő-berendezés
(gáztüzelő-berendezések) száma,
gy: ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás évenkénti gyakorisága, ami az időlegesen használt ingatlanok esetében
1/4,
Öm: összekötő elem ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás munkaráfordítása,
b: bekötések száma, az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötés számával
csökkentve, ahol egyedi és gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a közösített összekötőelemmel
bekötött tüzelőberendezések egy bekötésnek számítanak,
EFt: a rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egységnyi munkaráfordításra meghatározott összeg.
Gyűjtőjellegű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás a műszaki felülvizsgálat és szükség
szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy szintre jutó díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

ahol
sz: szintek száma, ahol szintnek kell tekinteni az azonos szinten lévő önálló rendeltetési egységeket is, ha azokat
azonos égéstermék-elvezető szolgálja ki.
Központi és nagy járat-keresztmetszetű égéstermék-elvezetőnél az ellenőrzés, szükség szerinti tisztítás a műszaki
felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenőrzés egy folyóméterre jutó díját az alábbi
képlettel kell meghatározni.

7.

ahol
hé: az égéstermék-elvezető hossza egész számra kerekítve, méterben,
hö: az összekötőelem hossza egész számra kerekítve, méterben.
Levegő utánpótlás ellenőrzésének díját önálló rendeltetési egységenként az alábbi képlettel kell meghatározni.

8.

ahol
Lm: levegő utánpótlás munkaráfordítása,
l: önálló légtér-összeköttetések száma az önálló rendeltetési egységben.
Műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési díját az alábbi képlettel kell meghatározni.

ahol
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9.

MBm: műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzési munkaráfordítása.
Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének,
valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzésére vonatkozó költségtérítést az alábbi képlettel kell
meghatározni:

ahol
szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség
teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzési munkaráfordítása,
c: szén-monoxid-érzékelő berendezések száma.
10. Társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévő gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a nem
természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként
bejegyzett ingatlanokra vonatkozó Kstv. 2. § (6) bekezdés szerinti költségtérítés meghatározásánál az 5. pont
szerinti képletet az alábbi arányszámmal kell megszorozni:
BCO:

ahol
Bk:

Bö:

a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető azon bekötéseinek száma, amelyek a nem természetes személy
tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett
ingatlanokhoz tartoznak,
a gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető összes bekötéseinek száma.

