
 

 

1. melléklet1 

 

Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149,                                   

mail: bekes@bmkemenysepro.hu): 

 Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, 

Vésztő. 

 

Mezőkovácsházi kirendeltség (5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 31                         
telefon: +3668/381-542, mail: mezokovacshaza@bmkemenysepro.hu.): 

 Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper (Pusztaszőlős 

településrész kivételével), Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Lőkösháza, 

Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, 

Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, 

Végegyháza. 

 

Gyulai kirendeltség (5700 Gyula, Mátyás Király u. 18., telefon: +3666/361-303,                  

mail: gyula@bmkemenysepro.hu): 

 Biharugra, Doboz, Elek, Geszt, Gyula, Kétegyháza, Körösnagyharsány, Kötegyán, 

Méhkerék, Mezőgyán, Sarkad, Sarkadkeresztúr, Újszalonta, Zsadány. 

 

Orosházi kirendeltség (5900 Orosháza, Táncsics u. 15., telefon: +3668/411-558,                   

mail: oroshaza@bmkemenysepro.hu): 

 Kardoskút, Orosháza, Csanádapáca, Kaszaper, Tótkomlós, Pusztaszőlős 

településrésze. 

 

Szarvasi kirendeltség (5540 Szarvas, Béke köz 6., telefon: +3666/312-328,                            

mail: szarvas@bmkemenysepro.hu): 

 Békésszentandrás, Csabacsűd, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút, 

Szarvas. 

 

Szeghalmi kirendeltség (5520 Szeghalom, Bocskai u. 43., telefon: +3666/371-283,                

mail: szeghalom@bmkemenysepro.hu): 

 Bucsa, Dévaványa, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Kertészsziget, Körösladány, 

Körösújfalu, Okány, Szeghalom. 

 

 
2Békéscsabai kirendeltség (5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., telefon: +3666/326-444 (406-

os mellék), mail: bekescsaba@bmkemenysepro.hu): 

 Békéscsaba, Csabaszabadi, Csorvás, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, 

Telekgerendás, Újkígyós. 

  

                                                 
1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2014. február 6. 
2 Módosította a 35/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3.§-a  Hatályos 2015.január 1. 
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2. Melléklet3 

 

1. Sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére 

Égéstermék 

elvezető jele 

** 

megnevezés 
nyilvántar-

tási egység 

kéményseprő-ipari tevékenységek 

2015. évtől a 

kéményhez 

kapcsolódó 

többlettevékeny-

ség 

végzendő tevékenységek 

munkaegységei alkalmanként 

2015. évi 

díjak 

összekötő elem, 

füstcső, 

füstcsatorna 

2000,- Ft + áfa/ 

munkaráfordítás 

díjon 

ellenőrzés, 

tisztítás 

négyéven-

kénti 

műszaki 

felülvizsgá-

lat 

összesen 

munka-

ráfordítás 

munka-

ráfordítás 

munka-

ráfordítás 
Ft 

munka

-

ráfordí

tás 

Ft 

ENHS 

egyedi, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

db 0,370 0,800 0,570 
737,- Ft + 

áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

ENHG 

egyedi, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

db 0,300 0,800 0,500 
1286,- Ft 

+ áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

KNHS 

központi, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,200 0,280 0,270 
432,- Ft + 

áfa 
0,200 

0,- Ft + 

áfa 

KNHG 

központi, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,140 0,280 0,210 
432,- Ft + 

áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

NNHS 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, huzathatás alatt álló, 

szilárd tüzelőanyaggal 

fm 0,300 0,280 0,370 
830,- Ft + 

áfa 
0,300 

0,- Ft + 

áfa 

NNHG 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, huzathatás alatt álló, 

gáz tüzelőanyaggal 

fm 0,210 0,280 0,280 
752,- Ft + 

áfa 
0,210 

0,- Ft + 

áfa 

ENTS 

egyedi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

db 0,420 0,800 0,620 
1396,- Ft 

+ áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

ENTG 

egyedi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

db 0,340 0,800 0,540 
1449,- Ft 

+ áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

KNTS 

központi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,240 0,280 0,310 
738,- Ft + 

áfa 
0,240 

0,- Ft + 

áfa 

KNTG 

központi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,170 0,280 0,240 
644,- Ft + 

áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

NNTS 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,320 0,280 0,390 
953,- Ft + 

áfa 
0,320 

0,- Ft + 

áfa 

NNTG 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,220 0,280 0,290 
779,- Ft + 

áfa 
0,220 

0,- Ft + 

áfa 

EZHS 
egyedi, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 
db 0,370 0,800 0,570 

1262,- Ft 

+ áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

                                                 
3 Módosította a 35/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4.§-a  Hatályos 2015.január 1. 



tüzelőanyaggal 

EZHG 

egyedi, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

db 0,300 0,800 0,500 
1286,- Ft 

+ áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

KZHS 

központi, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,200 0,280 0,270 
631,- Ft + 

áfa 
0,200 

0,- Ft + 

áfa 

KZHG 

központi, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,140 0,280 0,210 
563,- Ft + 

áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

NZHS 

nagy keresztmetszetű, zárt 

égésterű, huzathatás alatt álló, 

szilárd tüzelőanyaggal 

fm 0,300 0,280 0,370 
899,- Ft + 

áfa 
0,300 

0,- Ft + 

áfa 

NZHG 

nagy keresztmetszetű, zárt 

égésterű huzathatás alatt álló, 

szilárd tüzelőanyaggal 

fm 0,210 0,280 0,280 
752,- Ft + 

áfa 
0,210 

0,- Ft + 

áfa 

EZTS 

egyedi, zárt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

db 0,420 0,800 0,620 
1396,- Ft 

+ áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

EZTG 

egyedi, zárt égésterű, 

túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

db 0,340 0,800 0,540 
1449,- Ft 

+ áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

KZTS 

központi, zárt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,240 0,280 0,310 
738,- Ft + 

áfa 
0,240 

0,- Ft + 

áfa 

KZTG 

központi, zárt égésterű, 

túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,170 0,280 0,240 
644,- Ft + 

áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

NZTS 

nagy keresztmetszetű, zárt 

égésterű, túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,320 0,280 0,390 
953,- Ft + 

áfa 
0,320 

0,- Ft + 

áfa 

NZTG 

nagy keresztmetszetű, zárt 

égésterű, túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,220 0,280 0,290 
779,- Ft + 

áfa 
0,220 

0,- Ft + 

áfa 

GNHS* 

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

szint 0,250 0,360 0,340 
792,- Ft + 

áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

GNHG* 

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

szint 0,200 0,360 0,290 
779,- Ft + 

áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

GZHS* 

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

szint 0,250 0,360 0,340 
792,- Ft + 

áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

GZHG* 

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

szint 0,200 0,360 0,290 
779,- Ft + 

áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

GZTS* 

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

szint 0,300 0,440 0,410 
953,- Ft + 

áfa 
0,170 

0,- Ft + 

áfa 

GZTG* 

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

szint 0,250 0,440 0,360 
967,- Ft + 

áfa 
0,140 

0,- Ft + 

áfa 

ET egyedi tartalék db 0,200 0,400 0,300 
600,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 

KT központi tartalék fm 0,100 0,140 0,135 
270,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 

NT nagy keresztmetszetű tartalék fm 0,150 0,140 0,185 
370,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 



GT* gyűjtő tartalék szint 0,100 0,160 0,140 
280,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 

*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. 

** Az égéstermék elvezetők jele a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásárról szóló 347/2012. (XII. 11.) 

Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján 



 

2. Sormunka keretében végzett tevékenységek nem természetes személyek részére 

Égéstermék 

elvezető jele 
megnevezés 

nyilvántar-

tási egység 

kéményseprő-ipari tevékenységek 

2015. évtől a 

kéményhez 

kapcsolódó 

többlettevékeny-

ség 

végzendő tevékenységek 

munkaegységei alkalmanként 2015. évi 

díjak 2982,- 

Ft + áfa / 

munkará-

fordítás 

díjon 

összekötő elem, 

füstcső, 

füstcsatorna nettó 

2982,- Ft + áfa / 

munkaráfordítás 

díjon 

ellenőr-

zés, 

tisztítás 

négyéven-

kénti 

műszaki 

felülvizs-

gálat 

összesen 

munka-

ráfordí-

tás 

munka-

ráfordítás 

munka-

ráfordí-

tás 

Ft 

munka

ráfor-

dítás 

Ft 

ENHS 
egyedi, nyílt égésterű, huzathatás 

alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal 
db 0,370 0,800 0,570 

1700,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

ENHG 
egyedi, nyílt égésterű, huzathatás 

alatt álló, gáz tüzelőanyaggal 
db 0,300 0,800 0,500 

1491,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

KNHS 
központi, nyílt égésterű, huzathatás 

alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal 
fm 0,200 0,280 0,270 

805,- Ft + 

áfa 
0,200 

596,- Ft 

+ áfa 

KNHG 
központi, nyílt égésterű, huzathatás 

alatt álló, gáz tüzelőanyaggal 
fm 0,140 0,280 0,210 

626,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

NNHS 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, huzathatás alatt álló, 

szilárd tüzelőanyaggal 

fm 0,300 0,280 0,370 
1103,- Ft + 

áfa 
0,300 

895,- Ft 

+ áfa 

NNHG 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,210 0,280 0,280 
835,- Ft + 

áfa 
0,210 

626,- Ft 

+ áfa 

ENTS 

egyedi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

db 0,420 0,800 0,620 
1849,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

ENTG 
egyedi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal 
db 0,340 0,800 0,540 

1610,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

KNTS 

központi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,240 0,280 0,310 
924,- Ft + 

áfa 
0,240 

716,- Ft 

+ áfa 

KNTG 
központi, nyílt égésterű, 

túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal 
fm 0,170 0,280 0,240 

716,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

NNTS 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,320 0,280 0,390 
1163,- Ft + 

áfa 
0,320 

954,- Ft 

+ áfa 

NNTG 

nagy keresztmetszetű, nyílt 

égésterű, túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,220 0,280 0,290 
865,- Ft + 

áfa 
0,220 

656,-  Ft 

+ áfa 

EZHS 
egyedi, zárt égésterű, huzathatás 

alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal 
db 0,370 0,800 0,570 

1700,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

EZHG 
egyedi, zárt égésterű, huzathatás 

alatt álló, gáz tüzelőanyaggal 
db 0,300 0,800 0,500 

1491,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

KZHS 
központi, zárt égésterű, huzathatás 

alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal 
fm 0,200 0,280 0,270 

805,- Ft + 

áfa 
0,200 

596,- Ft 

+ áfa 

KZHG 
központi, zárt égésterű, huzathatás 

alatt álló, gáz tüzelőanyaggal 
fm 0,140 0,280 0,210 

626,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

NZHS 

nagy keresztmetszetű, zárt 

égésterű, huzathatás alatt álló, 

szilárd tüzelőanyaggal 

fm 0,300 0,280 0,370 
1103,- Ft + 

áfa 
0,300 

895,- Ft 

+ áfa 



NZHG 

nagy keresztmetszetű, zárt égésterű 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,210 0,280 0,280 
835,- Ft + 

áfa 
0,210 

626,- Ft 

+ áfa 

EZTS 
egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, 

szilárd tüzelőanyaggal 
db 0,420 0,800 0,620 

1849,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

EZTG 
egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, 

gáz tüzelőanyaggal 
db 0,340 0,800 0,540 

1610,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

KZTS 

központi, zárt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,240 0,280 0,310 
924,- Ft + 

áfa 
0,240 

716,- Ft 

+ áfa 

KZTG 
központi, zárt égésterű, 

túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal 
fm 0,170 0,280 0,240 

716,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

NZTS 

nagy keresztmetszetű, zárt 

égésterű, túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

fm 0,320 0,280 0,390 
1163,- Ft + 

áfa 
0,320 

954,- Ft 

+ áfa 

NZTG 

nagy keresztmetszetű, zárt 

égésterű, túlnyomásos, gáz 

tüzelőanyaggal 

fm 0,220 0,280 0,290 
865,- Ft + 

áfa 
0,220 

656,- Ft 

+ áfa 

GNHS* 

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

szint 0,250 0,360 0,340 
1014,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

GNHG* 

gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

szint 0,200 0,360 0,290 
865,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

GZHS* 

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, szilárd 

tüzelőanyaggal 

szint 0,250 0,360 0,340 
1014,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

GZHG* 

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

huzathatás alatt álló, gáz 

tüzelőanyaggal 

szint 0,200 0,360 0,290 
865,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

GZTS* 

gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

túlnyomásos, szilárd 

tüzelőanyaggal 

szint 0,300 0,440 0,410 
1223,- Ft + 

áfa 
0,170 

507,- Ft 

+ áfa 

GZTG* 
gyűjtő jellegű, zárt égésterű, 

túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal 
szint 0,250 0,440 0,360 

1074,- Ft + 

áfa 
0,140 

417,- Ft 

+ áfa 

ET egyedi tartalék db 0,200 0,400 0,300 
895,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 

KT központi tartalék fm 0,100 0,140 0,135 
403,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 

NT nagy keresztmetszetű tartalék fm 0,150 0,140 0,185 
552,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 

GT* gyűjtő tartalék szint 0,100 0,160 0,140 
417,- Ft + 

áfa 
0,000 

0 Ft + 

áfa 

*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. 

 3. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek természetes személyek részére 

Tevékenység 

Új tevékenységek 2015-től 2000,- Ft + áfa / 

munkaráfordítás 

nyilvántartási 

egység 

munka-

ráfordítás 
Ft 

Levegőutánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben 

lévő rendeltetési egységenként  
db 0,100 0,- Ft + áfa 

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki 

felülvizsgálat alkalmával) 
paraméter 0,075 0,- Ft + áfa 

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése db 0,050 0,- Ft + áfa 



 

 

4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek nem természetes személyek részére 

Tevékenység 

Új tevékenységek 2015-től 2982,- Ft + áfa / 

munkaráfordítás 

nyilvántar-

tási egység 
munkaráfordítás Ft 

Levegőutánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben 

lévő rendeltetési egységenként  
db 0,100 298,- Ft + áfa 

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki 

felülvizsgálat alkalmával) 
paraméter 0,075 224,- Ft + áfa 

Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése db 0,050 149,- Ft + áfa 

 

5. Megrendelésre kötelező tevékenységek természetes személyek részére 

 

nyilvántartási 

egység 

munka-

ráfordítás 
Ft 

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, 

csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 
db/óra 2,00 4000,- Ft + áfa 

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező 

tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 
db 0,34 680,- Ft + áfa 

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése 

tisztítása  
fm 0,60 1200,- Ft + áfa 

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom 1,00 2000,- Ft + áfa 

 6. Megrendelésre kötelező tevékenységek nem természetes személyek részére 

 

nyilvántartási 

egység 

munka-

ráfordítás 
Ft 

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, 

csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 
db/óra 2,00 5964,- Ft + áfa 

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező 

tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása 
db 0,34 1014,- Ft + áfa 

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése 

tisztítása  
fm 0,60 1789,- Ft + áfa 

A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli alkalom 1,00 2982,- Ft + áfa 



 

 

7. Megrendelésre végzett tevékenységek természetes személyek részére 

Megrendelésre végzett tevékenység leírása 

ENH EZH GNH KNH KZH 

ENT EZT GZH KNT KZT 

ET 

 

GZT KT NZH 

  

GT NNH NZT 

   

NNT 

 

   

NT 

 

     db db szint db db 

Új égéstermék elvezető kivitelezés közbeni, eltakarás 

előtti vizsgálata 

2255,- Ft + 

áfa 

3113,- Ft + 

áfa 

1074,- Ft + 

áfa 

6978,- Ft + 

áfa 

9126,- Ft + 

áfa 

Új, felújított, átalakított vagy újból használatba vett 

égéstermék elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata: 

3597,- Ft + 

áfa 

5368,- Ft + 

áfa 

1879,- Ft + 

áfa 

10736,- Ft + 

áfa 

13420,- Ft + 

Áfa 

Meglévő égéstermék-elvezető, tüzelőanyag váltással, 

tüzelőberendezés cserével, új tüzelőberendezés üzembe 

helyezésével kapcsolatos előzetes helyszíni vizsgálat: 

2255,- Ft + 

áfa 

3113,- Ft + 

áfa 

1074,- Ft + 

áfa 

6978,- Ft + 

áfa 

9126,- Ft + 

áfa 

Meglévő égéstermék-elvezető, funkcióváltásával, 

átalakításával, használaton kívül helyezésével vagy 

bontásával kapcsolatos előzetes helyszíni vizsgálat: 

1825,- Ft + 

áfa 

2469,- Ft + 

áfa 

805,- Ft + 

áfa 

5636,- Ft + 

áfa 

7300,- Ft + 

áfa 

Kiszállás (1 munkaegység / alkalom) 2684,- Ft + áfa 

 

8. Megrendelésre végzett tevékenységek nem természetes személyek részére 

Megrendelésre végzett tevékenység leírása 

ENH EZH GNH KNH KZH 

ENT EZT GZH KNT KZT 

ET 

 

GZT KT NZH 

  

GT NNH NZT 

   

NNT 

 

   

NT 

 

     db db szint db db 

Új égéstermék elvezető kivitelezés közbeni, eltakarás 

előtti vizsgálata 

2505,- Ft + 

áfa 

3459,- Ft + 

áfa 

1193,- Ft + 

áfa 

7753,- Ft + 

áfa 

10139,- Ft 

+ áfa 



Új, felújított, átalakított vagy újból használatba vett 

égéstermék elvezető üzembe helyezés előtti vizsgálata 

3996,- Ft + 

áfa 

5964,- Ft + 

áfa 

2087,- Ft + 

áfa 

11928,- Ft + 

áfa 

14910,- Ft 

+ áfa 

Meglévő égéstermék-elvezető, tüzelőanyag váltással, 

tüzelőberendezés cserével, új tüzelőberendezés üzembe 

helyezésével kapcsolatos előzetes helyszíni vizsgálat 

2505,- Ft + 

áfa 

3459,- Ft + 

áfa 

1193,- Ft + 

áfa 

7753,- Ft + 

áfa 

10139,- Ft 

+ áfa 

Meglévő égéstermék-elvezető, funkcióváltásával, 

átalakításával, használaton kívül helyezésével vagy 

bontásával kapcsolatos előzetes helyszíni vizsgálat 

2028,- Ft + 

áfa 

2743,- Ft + 

áfa 

895,- Ft + 

áfa 

6262,- Ft + 

áfa 

8111,- Ft + 

áfa 

Kiszállás (1 munkaegység / alkalom) 2982,- Ft + áfa 

 9. Műszaki megoldások megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok természetes személyek 

részére 

 

 
szolgáltatási díj 

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 4253,- Ft + áfa 

Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 6371,- Ft + áfa 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén (épületenként) 21446,- Ft + áfa 

Központi kéményes épület (60-140kW) 16119,- Ft + áfa 

Ipari és kommunális létesítmények (140kW felett) 25200,- Ft + áfa 

Helyszíni szaktanácsadás (kiszállási díj is terheli) 10080,- Ft + áfa 

 

10. Műszaki megoldások megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok nem természetes személyek 

részére 

 

 
szolgáltatási díj 

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén 11200,- Ft + áfa 

Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén 22400,- Ft + áfa 

Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén (épületenként) 33600,- Ft + áfa 

Központi kéményes épület (60-140kW) 22400,- Ft + áfa 

Ipari és kommunális létesítmények (140kW felett) 28000,- Ft + áfa 



Helyszíni szaktanácsadás (kiszállási díj is terheli) 11200,- Ft + áfa 

 



 


