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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Demeter Márt a
(LMP) országgyűlési képviselő „Összesen hány magántulajdonban álló ingatlan esetébe n
végezték el a kéményellenőrzést?” című, KI18920. számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére
adott válaszomat.

Budapest, 2018, január „
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Válasz Demeter Márta (LMP) KIl8920 .
számú,

	

„Összesen
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magántulajdonban

	

álló

	

ingatlan
esetében végezték el a
kéményellenőrzést?” címen benyújtott
írásbeli kérdésére

Demeter Márta asszony részére
országgyűlési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képvisel ő Asszony !

Az C7rszággyülésről szóló 2012. évi =I. törvény 42. § (9) bekezdése alapján »Összesen
hány magántulajdonban álló ingatlan esetében végezték el a kéményellen őrzést?" címme l
benyújtott, K/18920. számú írásbeli kérdésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

1 ., 3 . A BM OKF GEK Kéményseprő ipart Tevékenységet Ellátó Igazgató-helyettesi Szervezet
(a továbbiakban: kéményseprőipari szerv) ellátási területe 17 megye 2 582 települése . A megye i
ellátási csoportok 2 278 településen teljes körűen, 304 település tekintetében pedig részben
végeztek sormunka-tevékenységet .

2 . A megyei ellátási csoportok ellátási területén nem található olyan település, ahol egyáltalá n
nem történt kötelező ellenőrzés .

4. A 2017-es évben 1 341 607 db ingatlan esetében került sor kéményellenörzésre . A
kéményseprőipari szerv 9 862 alkalommal végzett megrendeléses kérnénysepr őipari
tevékenységet. Ebből 3 117 esetben időpontfoglalás alapján került sor sormunka-tevékenysé g
végzésére, további 6 745 esetben pedig megrendelésre végeztek sormunka-, illetve müszak i
átvétellel kapcsolatos tevékenységet .

5. A kéményseprő ipart szerv munkatársai a sormunka-tevékenység során a nyilvántartásba n
szereplő mennyiségnél jóval több, kötelező sormunkával érintett égéstermék-elvezetőt találtak,
aminek eredményeképpen 2017 . december 31-ig összesen 2 188 602 db kéményellenőrzést
hajtottak végre . Ez jelenleg 360 248 db kürtővel több, mint amire a kéményseprő ipari szerv a
munkavégzést tervezte. A kérnényseprő ipari szerv a nyilvántartást természetesen folyamatosan
korrigálta.



6. 2017-ben az els őfokú tűzvédelmi hatóság összesen 23 342 db hatósági ellen őrzést folytatott
le élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető szabálytalanságról szóló értesítést
követően, amely során 213 esetben szabott ki tüzvédelmi bírságot az égéstermék-elvezet ő
tilalom ellenére való üzemeltetése miatt.

Budapest, 2018. január „ "
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