
 
Tájékoztató  

a kéményseprő ipari szolgáltatás lakossági megrendeléséről 

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz! 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban (egylakásos ingatlanban) élők a 
nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás 
igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt. Figyelem! 
Az ingyenes kéményseprő ipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik, amelyre interneten, 
telefonon vagy személyesen van lehetőség. 

Fontos tudnivalók: 
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes felületen is lehet időpontot foglalni 

kéményseprésre! 

Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken. 

E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve. 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-es 

nyomógombot megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél. 

Személyesen: ügyfélfogadási időben várják munkatársaink a megyei ellátási csoportok székhelyén. 

Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot 

az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére. 

A kéményseprő ipari szolgáltatás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi 

kirendeltségen keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a fenti elérhetőségeken tegyék 

meg!  

A szabadtéri (avar, kerti hulladék, elszáradt növényzet) égetés szabályai, alternatívái 

Belterületen növényi (kerti) hulladékot és avart csak akkor, és úgy lehet égetni, ahogy azt önkormányzati 
rendelet megengedi. Ahol önkormányzati rendelet nem szabályozza a kerti hulladék és avar égetését, ott 
tilos meggyújtani az elszáradt, összegyűjtött növényzetet. 
A keletkező növényi hulladék eltávolításának alternatívái: 

• komposztálással, 

• szelektív gyűjtésére szolgáló zsák használatával,  

• konténeres elszállíttatás, 

• teherautóval történő elszállíttatás, növényi hulladék beszállítás komposztáló telepre saját 

járművel. 

A szabadtéri tüzek megelőzése (a szabadban történő tűzgyújtás tudnivalói) 

1. Tilos szabadtéren tüzet gyújtani, égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi. 
2. Belterületen kerti hulladékot (avart) égetni csak önkormányzati rendelet által meghatározott feltételek 

szerint szabad. 
3. Megengedett a kerti grillezés, sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 
4. Az önkormányzati rendeletek meghatározzák az égetés napját vagy napjait, valamint az időkeretet is. 

Más időpontban a tűzgyújtás tilos! 
5. A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése engedélyhez kötött, amelyet a munkálatok előtt 

tíz nappal kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltségnél igényelni. 
6. Tűzgyújtási tilalom (fokozottan tűzveszélyes időszak) esetén az érintett területen akkor sem 

megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi. 
7. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi 

bírságot vonhat maga után. 

A jogszabály által megengedett tűzgyújtás esetén betartani kötelező alapvető szabályok 

1. A szabadban meggyújtott tüzet ne hagyjuk felügyelet nélkül! 
2. Gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, oltására alkalmas eszközről! 
3. Csak folyamatosan felügyelhető méretű tüzet gyújtsunk, amiből a szél nem tudja a parazsat, izzó 

zsarátnokot távolra vinni. 
4. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. 
5. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet! 
6. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa! 

https://webmail.katved.gov.hu/owa/redir.aspx?REF=JGfkIv7c7MDkmAD6jwYYzZ3epAULUncX7UURuRhXQKXqI-Q6l1nVCAFodHRwOi8va2VtZW55c2VwcmVzLmthdGFzenRyb2ZhdmVkZWxlbS5odS91Z3lmZWxzem9sZ2FsYXQ.

