
A legfontosabb tudnivalók a kemenyseprésről

ki sepri a kérnfivt?
A ld<oss4i kemenysepréS több megyeben ávdte a káaztrófaráJdem. Ez nem azt jelenti,
hogy tűzoltók dlenőrzik a kánátyeket, a sormunká vátozatlanul kánenysepró
szakemberek vegzik. Az újdonS csd{ u, hogy áol a megye' jogú váosok nenr váldták a
fddatot, ott a katmztrófaláldent
szervezésá)€íl vdósul m€ a
kemenysepres

M ikor iön a kemenvseprő?
A ld<oss4i sormunka nincs
összdüggesben a fűtest' időszd<kd.
A kánenyseprők ütemterv daq4a1
áintik az €yes tdepulések utcát.
Ez gázüztnű es árt egéderű
tüzdé es fűtőeszközök esden
káelentg minden €yeb
fútőberendezes esdáren évente
törtenik meg.

A lako§§á9i kémény6€pré9 ellátása

M ennvi be ker ül a kánfivseprás?
A lakossági sormunka ingyenes. Nern csd< ott, áol a katasztrófaláJdem vQyi, hanert
mindenhol. A kánenyseprő 15 nappd a sormunka dőtt a po$alad&a dob egy átesítőt. Ha a
a megadott időpontban nem talája otthon a kánenytul{dono$, újób időpontról hruy
ertesjítéS. Ha a sormunká a kernáyseprő a második időpontban sern tudja dvQ;ezni, d<kor a
kemáytul{donosnd< 30 n4on bdül egyeztdnie kdl €y új, közös időpontot, arrikor
dvegehdő a sormunka A harmadik, közösen egyeztddt időpontban dvegzdt munkáát
má ki kell íizetni a kiszálrei díjat (körülbdül 500 forint), de nenn kévpfizben, hanem
csekken, vagy áutalással. Soha neadjon keszpená a katrytrófaráJdem kemenyseprőinek!

Mi tartozik bele az ingvenes sormunkába?
A sormunka magáran foglalja a kemeny és z összekötő dem dlenőrzálá, tisztításá, a
lwegóutá,npotlö dlenőrzáÉ a u. ú. bdolymoló műszd<i berendezásek okoáa háasok
vizsgááá, tovabbá az Q;á*ermá< parmláerdnek dlenőrzésá, illdve ád dő van írva ott a
szá}monoxid-ázekdő műkodőkepessegenek dlenőrzé#. is. A sormunkába nent tartozó
munkákát, valanrint a ká sormunka kozött megrendelt kemenydlenőrz&Et fizetni kell.

Hoqvan lehd a szolqáltatás meqrenddni?
Van lehdőseg arr4 hogy vald<i kernenysepréS renddjen a kötdező és ingyenes sormunkán
túl is. Az ügyfáwolgálat dáhdő a 1818-astddonszámon, uon bdül a 9-eso majd az|+s
menüpontot kd l váasztani. Háfőnkent 8.00-20.00-óráig, a többi hákóznapon pedig 8.00-
14.00-óráig áhdő d. Továrbi információkat talá a kemenyseprcs.katasztrofavedelem.hu
weboldalon.

kint iárt a kánfivsepró, denern tisztította ki a kánfivt
Előfordulhat, hogy a keneny ál4ota nem indokol tisztítáS, olyan viszont nem törtfihd meg,
hogy a kánenyseprő sernmilyen máést nern v{1ez a káneny d|enőrzése során. Ha vdaki
ilyd tapaztaln4 kájük, jdvze ú. ügyfőszolgáatunkon. Ugyancsak jdezzd<, ha a
kánenyseprő keszpená fogd d.


