K6m6nysepr6ssel kapcsolatos lakossrigi tudnival6k

Milyen

tev6kenys6get v6gez

katasztr6fav6delem

a

a

k6m6nyekkel

iisszefiigg6s'ben?
2016. jirlius 1. ut6n a katasztrofav6delem teljeskdru kdmenyseproipari kozfeladatot l6t el a
lakoss6g kordben azokon a telepiil6seken, ahol eddig a katasztrofav6delem 6ltal krjelolt
kozdrdekti sz,olg6ltat6 biztositotta az fitmeneti elldtfst, tov6bb6 ott, ahol az onkormtnyzat
felmondta a kozszolg6ltat6si szerzodeset. Tevdkenysdge sormunka kereteben 6s sotmunka
keret6n kivtil ell6tand6 feladatokbol 6ll.

Melyik k6m6nysep16 szoIg iitat6hoz

ta

rtozom?

A

katasztrofavddelem ell6t6si korebe kertilt teriiletek reszletes bemutat6sdt honlapunk
tilekoztatoi hozdtt talalja. Az oldalon ldthato t6rkep segitsdgdvel ellenorizheti, hogy az on
telepiildsdn a kor6bban is tev6kenys6get v6gz6 kozszolg6ltato vagy akalasztrofav6delem ds az
ellaiasi teriiletre nyilv6ntart6sba vett szolg6ltat6k 16tj6k el a kem6nyseproipari tevdkenys6get.

Miben tapasztalok majd v6ltozdst a lakossigi ell6t6s koribban megszokott
rendszer6hez k6pest?
legjelentos;ebb vtitozds az idei 6v m6sodik fdldvetol, hogy a iogszabtiyok vtitozdsdnak
6rtelmdben _. szolg6ltatotol ftiggetleniil - ingyenessd v6lik a lakossdg szftmdra vdgzett
sormunka. E mellett a katasztr6favddelem k6mdnysepr6ipari szervdnek szolgtitatitsi tertletdn
ii, egysdges tigyfdlszo196lati rendszefi alakitottunk ki a lakoss6g gordiildkenyebb
iig-vinfizdsdnek drdekdben. A katasztrofavddelemndl dolgoz6 kdmdn,vseptok szttmitra XXI.
szdzadi,l'romogen eszkozpark 6ll rendelkezdsre, ami jelentos mertekben hozz|jdtul a magas
szinvonalu szrolg6ltat6shoz.

A

Mindezek mellett az ellenorzdsek gyakoris6g6nak vonatkoz6s6ban is v6ltoz6st hozotl az tq
szabtiyozfts. A tervezett sormunka jogszab6lyban meghattrozott 6ltaliinos gyakoris6ga szerint
az ellenorzds a szil6rd ttizel6su berendez6sekhez kapcsol6do 6gdsterm6k-elvezetok esetdben
evente. a gd7;;zemu ds a ztrl rendszeru tiizeloberendezdsekhez kapcsolod6 kdmenyek vagy
kemeny.rendszerek esetdn ketdvente. valamint a kemenyek teljes nyomvonaldnak muszaki
f'elrilvizsgdlata pedig ndgyevente kdtelezo. Ezek alapj6n. haszn6latban levo
tiizeloberend,:zdsenek tipusa szerint dvente, vagy ketevente kapnak majd 6rlesitdst az
ellenorzdsrol az drintettek.

Mi

az a sormunka?

A

sormunka a kdmdnyseproipari szerv vagy kemdnyseproipari szolg6ltato megrendeids
ndlkril. rendszeres idokdzctnkent, tizbiztons6gi okbol vegzett eilenorzo tevdkenysege. amely
kiterled az ingatlanhoz tartozo ttizeloberendezds dgdstermekdnek elvezetdsdre szolg6lo
kdmdny' (kdnidnyek), tartaldkk6mdny, tov6bb6 a bekoto- 6s dsszekotoelemek, valamint ezek
tartozdkainak tivtzsgiifstra" sziiksdg szerinti ttsztitilsdra, ndgyevenkenti muszaki
fe

I

til v izs e6lal.ttr a.

Milyen vizrsgilatok elv6gz6se tartozik a sormunka keret6be?

. azegdstermdk-elvezeto (kemdny) ellen6rzese, sziiksdg szerinti tisztit6sa;
.
muszaki feliilvizs96lata;
^zdgdstermek-elvezeto
. a tiizeloberendezds biztons69os mrikddds6hez sziiksdges levego utanpotlasanak
ellerLorzdse, figyelembe vdve a levego-ut6np6tl6st befoly6solo milszaki berendezdsek,
beavatkoz6sok hatdsat is;
az egestermik paramdtereinek ellenorzeset;
az cisszekotoeiem ellen6rzdse ds sziiksdg szerinti tisztit6sa;

.
.
. a
.

gdztizelo-berendezds mriszaki, biztons6gi feltilvizsg6lata jogszabdly szerinti
rne gtortdntdnek elleno rzese;
a szldn-monoxid-erzdkelo berendezes felszerelds6re ds mukodtet6sdre vonatkozo
eloirdsok tel jesft6se, valamint az erzekelo mukodok6pessdgdnek ellenorzdsdt.

Haszndl6ja vagyoh az ingatlannak, milyen kiitelezetts6geim vannak
k6m6nyse pr6ssel kapcsolatban

?

ingatlan haszn6loia koteles lehetovd tenni ds a sztikseges feltdteleket biztositani a
kdmdnyseproipari szerv szamdra, hogy az tdoszakos sormunka keretdben ds a sormutrka

Az

kereten kivtLl ad6d6 f'eiadatait ell6ssa:

. az ingatlan

tulajdonosa, amennyiben magdnszemdly koteles rnegadni a
kdm,inyseproipari szerv kdpviselojdnek a sztiletdsi ds ut6nevet, lak6helyenek,
tart6zkod6si es drtesitdsi helydnek a cimdt, az rngatlan cimadatait; ameruryiben
gazddlkod6 szervezetrol van sz6, a szervezet nevdt, szdkhelydt. telephelyet.

.
.
.

fi6ktelepdt, kepviselojdnek nevet, cegSegyzekszdmdt vagy egyeb nyilv6ntart6si szdm6t
kell megadni;
dlet ds vagyonbiztons6g kozvetlen veszelyeztetdse, kemdny'tiz vagy szen-monoxidszivdrg6s esetin a ti.izeloberendezds ds az dg6stermdk-elvezeto izemeltetesdt azonnal
meg:;zrintetni,
az dlet 6s vagyonbiztonsdgot kozvetieniil nem veszelyezteto szab6lytalans6got
legkr5sobb a kovetkezo ellenorz6s idopontj6ig megsztintetni;
az iciloszakos elienorzds m6sodik (meghirisult) idopontj6tol sz6mitott 30 napon belril a
kemrinyseproipari szerv tevdkenyseget - ktilon egyeztetdst kovetoen - igenybe veuni,

.

jogslzab6lyi kcjtelezds alapjan f'elszerelt szdn-monoxid-drzdkelo

.

ellenorzdse sor6n rendelkezdsre bocs6tani;
a tev'ekenyseg elvegzdsdrt a torvenyben meghat|rozott esetekben kisz6llasi drjat vagy
koltsegteritest f izetni,

berendezds

mrikedokdpessdget biztositani, tisztitdsht, karbantartds6t, kalibrdlds6t a gyitrto itltal
meghat6rozottak szerint elvdgezni, a muszaki dlettartam lejlttat kovetoen a
berendezest cserdlni, a mriszaki megfeleloseget rgazol6 dokumentumokat a kesztildk
lesze:reles6ig megorizni ds azt a kdmdnyseproipari szerv vagy a tuzvddelmi hatosdg

ingatXan tulajdonosa/haszn6l6jal b6rl6je vagyok, de nem tart6zkodom a
lak6sban. Ilyen esetben is sziiks6ges ez ellen6rz6s?

Az

Az ingatlan tulaidonosa a kdmdnyseproipari szerv rdszdre ir6sban bejelenthett,ha az ingatlana
idolegesen lhaszndlt ingatlan. A bejeientdst koveto tizenotodik naptol a kerndnyseproipari
szerv a sonnunka keretdben elldtando feladatokat negydvente egy alkalommal vdgzi e1.

Ha az

mdr nem minosiil idolegesen haszn6lt ingatlannak, e minosdgdnek
koveto 30 napon beliil az ingatlan tulajdonosa ezt koteles bejelenteni a

ingat;lan

rnegszrindsdt
kdmdnyseproiipari szerl'nek.

fvente hdnyszor jiin a katasztr6fav6delem a k6m6nyeket ellen 6rizni?
A tervezett sormunka jogszab6lyban meghatdrozott 6ltal6nos gyakorisliga szerint az ellenorzes
a szildrd ttizelesti berendezdsekhez kapcsol6d6 dgdstermdk-elvezetok esetdben dvente, a
gdzizemi ds a ztrt rendszeru tiizeloberendezdsekhez kapcsol6do kemdnyek vagy
kdmdnyrends:zerek eseten kdtdvente, ds a kdmdnyek teljes nyomvonal6nak mtiszaki

leltilvizsg6latra pedig negydvente kotelezo. Ezek alapjhn, haszn6latban ldvo
ttizeloberendezdsdnek tipusa szerint dvente, vagy kdtdvente kap majd 6rlesitest az
ellenorz6srol. Am a szakmailag indokolt esetekben enndl gyakoribb ellenorzest is eloirhat a
kdmdnysepro.

Tulajdonosa/haszndl6ja vagyok az ingatlannak, milyen eszkiiziiket, felt6teleket
kell biztositanom az ellen6rz6shez?

Az

ingatlan haszndl6j|nak az dgdstermek-elvezeto tipus6t6l ds
fiiggoen biztosftania kell

.
.
.
.
.
.
.

a

tiizeloanyag faiI6iil6l

az egd,stermek-elvezetovel ds a levego-ut6np6tl6s ellenorzds6vel drintett helyis6gekbe
val6 bejut6s, a padl6st6rbe vagy atetohejazat fo16 tdrtdno feljut6s, a tisztit6nyil|s es az
osszel,:otoelem biztons69os megkozelithetos6gdnek lehetosegdt;
az dsszekotoelem tisztithatos6g6t. elsosorban annak tronthat6s6g6val, vagy

tisztitdnyil6sok kialakitasdval ;
gyujtoeddnyt a keimdnyseprdsbol szfrtnazo hulladdk sz6m(ra;
gdztiz:nlo-berendezes esetdn a berendezds beindit6sdnak lehetosdg6t'
az als6 tisztit6nyil6sn6l, magastetos 6pi.ilet esetdn a padl6stdrben az dgestermdkelvezeto kidgetdse alkalm6val 10 liter vizet
helyszini muszaki vizsg6lat esetdn a biftok6ban ldvo, a vizsgiiat lefblytat6sdhoz
sztiks(!ges mtiszaki dokumentumokat;
szdn-nnonoxid rndresdhez meronyildst, kivdve, ha a mdrds mdronyilds kialakit6sa
ndlktil is megoldhat6.

Nem akarolk szabadsdgot kivenni az elleniirzfls idej6re, milyen kiivetkezm6nyei
lesznek, ha nem engedem be a k6m6nysepr6t?
Amennl,iben azidoszakos ellenorzes az aj6nlott elso ds m6sodik idopontban meghiusul, i,gy a
kemdnyssproipari szen' ds az ingatlan haszn6l6ja harmadik idopontban 6llapodik meg. Ebben
az esetben az rigyfdlnek a m6sodik idoponttol sz6mitott 30 napon beltil egyedi megrendelds
irq6n kell kezCemdnyeznie a sormunka elvdgzesdt, amelyerl ekkor mir fizetnie kell.
Ha a kozfela<Iat elltnftsira a kcjzdsen egyeztetett idSpontban sem keriil sor, vagy a 30 napos
hat6ridot elmulasztja, a k6mdnyseproipari tevdkenys6g ell6tojanak kotelessdge drtesiteni a
tuzvddelmi hat6s69ot.

Van lehetiis6gern id6pontot egyeztetni a k6m6nysepr6vel?
A kdmdnyse:prdst ell6to szakemberrel kozvetlen megdllapod6sra nincs lehetosdge.

A

sormunl<a egyeztetett idopontban tortdn6 elvegzeset egyedi megrendeids utjan
kezderridnyezheti, ha pedig a kozfeladat ell6t6s6ra a tevekenyseget vdgzo 6lta1 aj6niott elso ds
masodik idopontban nem keriilt sor, ugy ez kotelessdge, A munka elvdgzeseert ekkor
kisz6ll6si dijat es koltsdgtdritdst kell llzetnie.

Mennyi a k6m6nyseprds dija?

A

kdmdnyseproipari tev6kenysdg

dija kdt rdszbol tevodik 6ssze, kiszdll6si dijb6l

ds

koltsdgtdritd sbol.

A

dij osszege az ingatlan helye szerint illetdkes onl,lormdnyzat rendeleteben
meghatarozott, a 2015. jrilius 1-i 6llapot szerinti kozszolg6ltatiisi dij 30 szdzalekitnak
megf'elelo crsszeg. A koltsdgtdritds osszegdt m6r t6bb tdnyezl befolyttsolja. A kiszdmft6s
kisz6llasi

alapjht a tcirvdny munkanormakban rcgziti, amelyekhez az egestermdk-elvezet6 szdma, tipusa,
hossza, a haszn6lat jellege, valamint a bekot6sek sz6ma 6s hossza alapj6n meghat6rozott
szintdn a tolvenyben rogzitett - munkar6fordit6si titbl|zat 6s kdplet alkalmaztts6val egyedileg
sz6n-ritia ki a kozfeladatot ell6to szakember.

-

Hogyan k,ell megfizet\i a kiszrilkisi dijat 6s a kiilts6gttirit6st?
kisz6ll6si dijat ds a koltsdgtdrit6st szdmla ellen6ben, a kdm6rryseproipari tevdkenysdg
elvdgz6sdt koveto 30 napon beltil a Belilgyminisztdrium Orszdgos Katasztrofavddelmi
kell
Foigazgatosttg Gazdasagi EttatO Kozpont 10023002-00294298-00000000 szimlajav6ra
szot,
a
"kdmdny"
feltiintetve
bef,izetni, beLnki vagy kdszp enz-6tutal6si megbiz6s form6j6ban,

A

Nem 6rtek egyet a k6m6nyseprti megrillapit6saival. Kihez fordulhatok?
nyitva tart6sunk ideje alatt szoban a 1818 (9'1'4-es Bejelentds
illetdkes Megyei
meniipont)-1ngy.n.r-.n hivhat6 telefonszdmon, szemdlyesen a teniletileg
e-mail
Ellatasi Csoportn6l, vagy irdsban postai kuldemdnyben, illetve az igyfeiszolg6lat
nezze
kdrjtik
tdiekoztathsdrl
cimere krildott lev6lben"juttathatja'el hozzink A rdszletesebb
meg honlapunk Ugyfilszol96lat ds Pa'aszkezelds me'ripontjait.
Panaszftt tigyf6lszolg6lati

kapcsolatos
fiisteh,ezetS, tiize16 berendez6s 6pft6s6vel, tizemeltet6s6vel
k6rd6seimmel kihez fordulhatok?

A

kemdnysepro
Ftiggetlen tanfcsad6sdrt ds szakvdlemdnyert forduljon bizalommal. fehijit6sdval,
ipitdsdvel,
mestereinkhez. A futesi rendszer kialakit6sdval, a kemdnyek

nyirjturrk annak drdekdben' hogy
korszerr,isitdsdvel. vagy 6tepitdsivel kapcsolatosan segitsdget
kornyezetbui6t futdrt valo:sitsanak meg' Az epitdsi

gazdasagos,"iouot.*utat6 d;
'aloban
engedelyez,Ssi tervdoiument6ci6 feltilvizs96lat6t
o

sszefti

a

muszaki megold6s megfelelosesdvel
v egezzik
g eo, me grendelt vizs g6latok keretdben

2016. jriliurs 1-t6l ingyenes lett a k6m6nysepr6s, de ndlam az els6 f6l6vben
ellen6riztelr 6s eg6sz 6vre befizettem a dijat. Mi lesz ezzel a p6nzzel?
Az

millio 6gdstermdk-elvezet6t kell a k6menyseproknek
sormunka keretdben, azaz k:i'l6n megrendelds ndlkiil" el6zetes drtesitdst kovetoen, rendszeres
idokozonkdnt ellenoriznitik ds tisztitaniuk. Ilyen mennyisdgri k6mdny6llomdnlt csak
fblyamatos ntunkavegzes mellett, idoben titemezve ds a teljes napt6iri evre elosztva lehet
vizsgdini. Mindez azt jelenti, hogy egyes ingatlanokban m6r azL felevben, m6sokban pedig a
orszdgban dvtizedek 6ta mintegy 4,5

II.

fdldvben

keriil sor a

k6m6nysepr6ipari sormunk6ra

a tertileti

kozszolg|ltato

munkai.itemez:dsdtol

ftiggoen.
A kdmdnysepro szolgdltato 6ltal az idei I" f6l6vben ellenorzott h6ztartdsokban teh6t nem dves
diiat fizettek raz ingatlan haszn6loi, hanem kizirolag az elvegzett k6mdnyseproipari sormunka
onkorrndnyzati rendeietben meghat6rozott egyszeri drj6t tdritenek meg a munkavdgzest
kcjvetoen, azaz utolag a teriileti szolg6ltat6nak. Az idoar6nyos (negyeddves, fbleves, eves)
drjfizetds igy fogalmilag kizitrt Az onkonninyzati rendeletben rcgzitett mdrt6kri dijat a
szolg6ltat6 itr;y jogszerr.ien, a munkavegzes ellent6telezesekdnt szedhette be az drintett
h6ztarl6sokban. A dij a kozszolg6ltat6 bev6tele, amely a kolts6gei fedezdsdre szolgti. Ennek
megfeleloen a kozszolg6ltat6s igdnybevdteldt kovetoen megfizetett clijbol nincs az ingatlan
haszn6l6j 6nal: vi sszaj 616 .. fennmarad6 o ssze g",

Milyen iratokat kell ekik6sziteni a k6m6ny miiszaki ritvdtelekor?
kdmdnysepro a helyszini muszaki vizsg6latot a tevekenysdg e116t6s6nak szakmai
szabitlyairol sz6lo 21l2016. (VI. 9.) beltigyminiszteri rendelet 1. melldklet6ben meghat6rozott
kovetelm6nyek 6s m6dszerek szerint vegzi, ds a megrendelot6l a kovetkezo iratokat kdrheti:

A

. az epil.eszeti, gdpeszeti terveket,
. az.dgistermek-elvezetonyomvonaltervdt,
. az d6lestermdk-elvezeto, tiizeloberendezds
.
.
.
.

gyan6ja iital kiadott diagramokat,
szakirtnyl felsofokri vegzettsegi
hi6ny6ban
az
6gdstermdk-elvezeto
tdblivittokat, ezek
szakernber tital keszitett ho- ds 6raml6stechnikai m6retezdsdt"
dpitdsi term6kre vonatkoz6
az eedstermdk-elvezetobe bedpitett
telj esitmdnynyilatkozatot, esetleges egyeb nyilatkozatot.
akivitelezoi nyilatkozatot azeg6stermek-elvezeto vonatkozds6ban,
a kivitelezoi nyilatkozatot cserdpk6lyha, kandallo, kemence vagy egydb, helyszinen
ldtesitett ttizeloberendez6s dpitdsdrol, telepitdsdr6l, ds
a vil16mvddelmi jegyzokonyvet.

KIEGESZiTF]S:

Villdmvedelmijegyzokonyvvel 6ltal6noss6gban csak azok az 6ptileteket ds egy6b dpitmdnyek
rendelkeznek. ahol az Orszhgos Tuzvddelmi Szabiiyzat (OTSZ) r'ill6mvddelmi eloir6sai
szerint, vill6rnh6rit6 berendezds kidpitesdre volt sziiksdg. A vill6mr,6delmi jegyzokonyv a
tgazolja.
feli.ilvizsg6lat6t
rendszeres
berendezds
vill6mh6rit6
Fontos tudni, hogy a kdmenyek, kiirtok vill6mvddelmi szempontbol kiilonleges dptiletnek ds
dpftmdnynek minostilnek, 6s vi116mh6rft6 berendezdssel kell rendelkeznie a 20 mdterndl
magasabb eg;redi.il 6llo kdmenyeknek, valamint az dpi.ilettel ossze6pltett, annak magassdg6t
legal6bb 5 meterrel rneghalad6 kemdnyeknek ds ktirtoknek. az dpiilet rendeltetdsdtol
ti.iggetlenril.

Mi

minrisiiLl idrilegesen hasznrilt ingatlannak?

Idolegesen .haszndlt az az tngatlan, amelyen lak6helyet vagy tart6zkod6si helyet nern
letesitettek, sz6ll6shely szolg6ltat6si tevekenys6get nem folytatrrak, 6s az ingatlanban
dletvitelszeriien nem tartozkodik senki. Ide tartoznak a nyaral6ovezeti ingatlanok is, ahol csak
hdtvdgenkdnt, legink6bb nydron tart6zkodnak az ingatlanhaszr6lok. Ezen ingatlanok
kernenyei oLyan csek6ly igenybevdtelnek vannak kitdve, hogy tisztit6suk a torveny 61ta1

meghatdrozc'ttak

szerinti legritk6bb esetben, negydvente szriksdges.

A kdmdnyseproipari szerv vagy szolg6ltat6 csak akkor tekint egy ingatlant idolegesen
haszn6ltnak, ha az nem t6rsashdzi vagy lak6sszovetkezeti ingatlan ds iddlegesen iraszn6lt
jellegdt a tulajdonos a kdmdnyseproipari szervnek a jogszabitlyban meghatdrozottak szerint
bejelentette,
Az 6n hfiramban 6vek 6ta nem lakik senki. Bejelenthetem, hogy lakatlan
ingatlan?

A

a lakatlan ingatlan fogalm6t. A
k6m6ny alkalmas-e, hogy
vizsgdlja,
hogy
egy
torvdny kdrndnyeke f6kusz61.
tiizeloberendezdst csatlakoztassanak hozz6,. Amennyiben annak bekotonyilasa szabad.
kitorkolldsa nem zdrt, tgy bdrmikor beilzemelheto, igy termdszetesen vizsg6lni ds tisztitani
kell, mert vr:szdlyforr6st jelent. Az ilyen ingatlanok esetdben a tulajdor-ros bejelentds irttdn
ielezheti, hogy ingatlana idolegesen haszn6lt, ekkor ndgydvente egyszer kotelezo az
kdmdnyseprotorvdny nagyon helyesen, nem haszn|lja

Azt

ellenorzds es a tisztit6s.

