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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szabályait rögzítő, az egyes helyi 
közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvényben (továbbiakban: 
Kötv.), valamint a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM 
rendeletben kapott felhatalmazás és előírt kötelezettség alapján Nógrád Megye Önkormányzata a 
megye egész területén – Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területét kivéve – a 
kéményseprő-ipari feladatok ellátására a Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft.-vel (továbbiakban: 
NOTÜZ Kft.) 1997. december 15-én kötött határozott időtartamú, 2023. december 31-ig szóló 
szerződést. 

A Közgyűlés 60/1999. (XII.01.) Kgy. rendeletében (továbbiakban: Rendelet) meghatározta a 
közszolgáltatás területi és személyi hatályát, a közszolgáltatást végző szakcéget és annak 
kötelezettségeit, a közszolgáltatással érintett ingatlanok tulajdonosait terhelő kötelezettségeket, 
valamint a közszolgáltatás díját.  

A Testület novemberi ülésén – az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés és a Rendelet 
alapján a 2012. évi díjak megállapításához megküldött előterjesztésemben – már tájékoztattam 
Önöket, hogy a NOTÜZ Kft. 2011. október 31-ével beolvadt, az üzletrésze tekintetében 100 %-os 
tulajdonjoggal rendelkező Magyar Kémény Kft.-be (továbbiakban: Kft.), így a cég a NOTÜZ 
Kft. jogutódjává vált. A változás a NOTÜZ Kft. cégdokumentumaiban az ülés időpontjáig 
átvezetésre kerül és ez szükségessé teszi a Rendeletben a közszolgáltatást végző szakcég 
megnevezésének, mint kötelező tartalmi elemnek a módosítását. A jogutód Kft. nyilatkozatban is 
megerősítette, hogy a NOTÜZ Kft. jogállásában bekövetkezett változás a társaság jogait és 
kötelezettségeit – különösen a szolgáltatási szerződés szerinti feladatok ellátását – nem érinti (a 
nyilatkozata az előterjesztés 1. számú melléklete).  
 
Tekintettel arra, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás a továbbiakban a Kft. feladata, de 
annak biztosítása a megyei önkormányzat felelőssége, – mint az képviselői felvetésként is 
jelentkezett a megelőző közgyűlésen – cégismertetőt kértem a Kft.-től, különös tekintettel a 
tevékenységi terület, a személyi- és eszközállomány, valamint a fejlesztési célok bemutatására.  
    
A megküldött tájékoztatás szerint a Kft. jogelődje az 1949. augusztus 2-ával alapított Somogy 
Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Vállalat. Átalakulást követően 1993. március 2-ától 
mint Somogy Megyei Kéményseprő Kft. működött. 2010. májusában megnyerte a Pest Megyei 
Önkormányzat által a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázatot, ezért nevét a 
Somogy Megyei Kéményseprő Kft.-ről Magyar Kémény Kft.-re változtatta. 
A társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Petőfi tér 1. II. 216., a közvetlen irányítás helye: 1126 
Budapest, Böszörményi út 24/b. 
2010. decemberében megvásárolta a NOTÜZ Kft. üzletrészeit – jogaival és kötelezettségeivel – 
az akkori tulajdonos, Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.-től, így a NOTÜZ Kft. 
100%-os tulajdonosává vált. Nógrád megyében 2011. évben a közszolgáltatás zavartalanul 
folytatódott, a NOTÜZ Kft. szervezetében, alkalmazottainak létszámában semmi változás nem 
történt. 
2011. október 31-ével a NOTÜZ Kft. beolvadt a Magyar Kémény Kft.-be és így a NOTÜZ Kft. 
általános jogutódjává vált, vállalva annak összes szerződéses kötelezettségeit. 
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A társaság fő tevékenysége: egyéb épület-, ipari takarítás, ezen belül kéményseprő-ipari 
tevékenység, azaz sorseprés (lakossági és közületi kéményellenőrzés, seprés és koromszedés), 
kéményvizsgálat, tervfelülvizsgálat. 
Tevékenységét a jelenleg hatályos jogszabályok, valamint helyi rendeletek szerint végzi 
• Pest megye közigazgatási területén 7 kirendeltséggel, 
• Somogy megye közigazgatási területének jelentős részén – Kaposvár Megyei Jogú Város 

kivételével – 3 kirendeltséggel, 
• Nógrád megye közigazgatási területén 2 kirendeltséggel. 
 
A Kft. célja, hogy szolgáltatásait az egyre magasabb szintű elvárásoknak megfelelően végezze jól 
felszerelt, képzett szakemberek kiváló teljesítményével, ami által elkerülhetők az egyre 
szaporodó szénmonoxid mérgezéses balesetek, a tüzelés pedig gazdaságosabbá, és 
környezetkímélőbbé válik. Az új fogyasztóvédelmi jogszabályok, az emelkedő tüzelőanyag árak, 
az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások a munka minőségének állandó javítását teszik 
szükségessé, a technikai felszerelés, az infrastruktúra fejlesztését és a folyamatos képzést 
követelik meg, ami csak a szolgáltatási díjak fejlesztéseket is fedező mértékével valósítható meg. 

A fejlesztések legfontosabb mozgatórugója az alaptevékenység színvonalának folyamatos 
javítása, magas színvonalú ellátása, valamint a foglalkoztatottság megőrzése és bővítése.   
A megyei önkormányzatoknak a feladat ellátásáról szóló rendeletei és az egyéb irányadó szakmai 
jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítését a Kft. elsőrendű és legfontosabb feladatának 
tekinti, ennek megfelelően tervezi valamennyi fejlesztését, illetve a szükségessé váló 
átszervezéseket az alapfeladat folyamatos zökkenőmentes biztosításával.  
A piacon jelentkező új, tüzeléstechnikai szaktudást igénylő feladatok lehetővé, illetve 
szükségessé teszik a Kft. tevékenységi körének bővítését (pl.: a lakosság számára kiépítésre 
kerülhet egy ingyenes tanácsadói rendszer, mely telefonon és interneten keresztül a biztonság 
növelése és a lehetséges balesetek elkerülése érdekében folyamatosan tájékoztatja a fogyasztókat 
a legfrissebb aktualitásokról és válaszol a felmerülő kérdésekre). 
 
A Kft. rendelkezik a közszolgáltatás ellátáshoz szükséges informatikai rendszerrel, valamint 
megfelelő tárgyi eszköz állománnyal: 
- immateriális javak:  48.882.684,- Ft 
- ingatlanok:     8.126.217,- Ft 
- műszaki berendezések:  11.292.199,- Ft 
- járművek:    14.198.005,- Ft 
- egyéb:    11.757.554,- Ft 

 
A közszolgáltatási feladatot 112 fő kéményseprő (26 mester, 35 szakmunkás és 51 betanított) 
végzi; oktatásuk és képzésük folyamatos. 
2011. november 1-jétől a NOTÜZ Kft.-től átvett teljes létszám feladata továbbra is a Nógrád 
megyei terület ellátása lesz. 
Bővebb információ a www.magyarkemeny.hu honlapról szerezhető be. 
 
Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási tevékenység ellátására Nógrád Megye Önkormányzata a 
NOTÜZ Kft.-vel kötött határozott időtartamú, 2023. december 31-ig szóló szerződést, felvetődik 
a kérdés, el kell-e fogadnunk az előállt helyzetet.  
A Magyar Kémény Kft. jogutódja a NOTÜZ Kft.-nek, a közszolgáltatási szerződésben foglalt 
kötelezettségeket külön nyilatkozatban is megerősítette, a szolgáltatás ellátásának személyi és 
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tárgyi feltételeivel rendelkezik, ezért a közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát nem tartom 
szükségesnek, a szerződésben rögzített felmondási ok – vállalt kötelesség nem teljesítése – nem 
áll fönn. 
 
Az előterjesztő részben adott tájékoztatás alapján javaslom a 60/1999. (XII.1.) Kgy. rendelet 3. § 
(1) bekezdésében a szolgáltató megnevezésének értelemszerű módosítását.   

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a Rendelet tervezet szerinti 
megalkotására. 

 

 

Salgótarján, 2011. december 8. 

 

 

 

                                                                                                                 Barna János Béla  
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 1. számú melléklet 
 

Nyilatkozat 
 

 
 
Alulírott dr. Korom Norbert ügyvezető igazgató, a Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi 
tér 1. cégjegyzékszám: 14-09-300520), mint a Nógrádi Tüzeléstechnika Kft. (2660 
Balassagyarmat, Petőfi út 13. cégjegyzékszám: 12-09-001832, továbbiakban: NOTÜZ Kft.) 
jogutódja képviseletében nyilatkozom, hogy Nógrád Megye Önkormányzata, mint megbízó és a 
NOTÜZ Kft., mint megbízott között 1997. december 15-én létrejött, közszolgáltatási 
szerződésben, továbbá a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII.1.) Kgy. rendeletében foglaltakat – különös 
tekintettel a szolgáltatás szerinti feladatok ellátására – a Magyar Kémény Kft. részéről elfogadom 
és kötelező érvényűnek tartom. 
 

Kaposvár, 2011. november 30. 
 
 

 
 

dr. Korom Norbert 
ügyvezető igazgató  
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Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…../2011. (XII.   .) önkormányzati rendelete 

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 
60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet módosításáról  

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

 

1. § 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„ (1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Magyar Kémény Kft. (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1., 
továbbiakban: szolgáltató) végzi a megyei önkormányzattal kötött szerződés alapján és 
keretében.” 

2. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Salgótarján, 2011. december 15. 

 

 

 

 

                Becsó Zsolt                                                                                   dr. Barta László 
Nógrád Megyei Önkormányzat                                                             Nógrád megyei főjegyző 
       Közgyűlésének elnöke 
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INDOKOLÁS 
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 

60/1999. (XII. 01.) Kgy. rendelet módosításához 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A rendelet célja, hogy Nógrád megye területén – Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási 
területét kivéve – az élet és vagyonbiztonság, valamint a megelőző tűz-, és környezetvédelem 
érdekében az ingatlanokon lévő tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló 
kémény, füstjárat időszakonkénti ellenőrzésével, tisztításával kapcsolatos feladatokat 
meghatározza, szabályozza az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. 

A rendelet megalkotásának jogszabályi háttere a következő: 
� a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény; 
� az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény; 
� a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM. rendelet. 

Nógrád Megye Önkormányzata a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyerő, a kéményseprő-
ipari tevékenységet ellátó szakvállalaton keresztül látja el a feladatot. 

A törvényi felhatalmazás és kötelezettség alapján a közgyűlés rendeletben szabályozza a 
közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét a belügyminiszter 27/1996. (X.30.) BM 
rendeletében rögzítettek összhangban. 

A rendeletben meghatározza a területi és személyi hatályát, a közszolgáltatást végző 
szakvállalatot és annak kötelezettségeit, a közszolgáltatással érintett ingatlanok tulajdonosát 
terhelő kötelezettségeket, valamint a közszolgáltatás díját. 

A kéményseprő-ipari feladatok ellátására Nógrád Megye Önkormányzata a Nógrádi 
Tüzeléstechnikai Kft.-vel (továbbiakban: NOTÜZ Kft.) 1997. december 15-én kötött határozott 
időtartamú, 2023. december 31-ig szóló szerződést. 

A NOTÜZ Kft. 2011. október 31-ével beolvadt a Magyar Kémény Kft.-be (továbbiakban: Kft.), 
így a cég a NOTÜZ Kft. jogutódjává vált. Ez szükségessé teszi a rendeletben a közszolgáltatást 
végző szakcég megnevezésének módosítását.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

Az 1. §-hoz 

A NOTÜZ Kft. beolvadása a Kft-be szükségessé teszi a rendelet 3. § (1) bekezdésében a 
közszolgáltatást végző szakcég megnevezésének módosítását.  

A 2. §-hoz 

A rendelet hatályba lépésének időpontját rögzíti.  
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

mely ismerteti a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet 
elfogadásának várható következményeit  

A vizsgált kritériumok A vizsgálat eredménye 

A tervezett jogszabály társadalmi hatásai 

A rendelet a megye egész területén – 
Salgótarján Megyei Jogú Város 
közigazgatási területét kivéve – nevesíti a 
szolgáltatást végző szakcéget. 

A tervezett jogszabály gazdasági, 
költségvetési hatásai 

A rendeletben nevesítitett szakcég jogosult a 
szolgáltatásért meghatározott díj beszedésére.  

A tervezett jogszabály környezeti 
következményei 

 A rendelet az élet és vagyonbiztonság, 
valamint a megelőző tűz- és 
környezetvédelem érdekében az 
ingatlanokon lévő tüzelőberendezések 
égéstermékének elvezetésére szolgáló 
kémény, füstjárat időszakonkénti 
ellenőrzésével, tisztításával kapcsolatos 
feladatokat végző szakcéget nevesíti. 

A tervezett jogszabály egészségi 
következményei 

u.a. 

A tervezett jogszabály adminisztratív 
terheket befolyásoló hatásai 

A közszolgáltatást végző szakcég 
megnevezésének változása szükségessé teszi 
a szolgáltatással kapcsolatos dokumentumok 
értelem szerinti módosítását.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, 
a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

A rendelet megalkotásának alapja törvényi 
felhatalmazás és kötelezettség, elmaradása 
élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet, 
valamint a környezetvédelem terén csökken a 
megelőzés. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 

Nógrád Megye Önkormányzata a 
kéményseprő-ipari feladatok ellátására a 
Nógrádi Tüzeléstechnikai Kft-vel kötött 
határozott időtartamú, 2023. december 31-ig 
szóló szerződést. A jogutód, Magyar 
Kémény Kft. nyilatkozatban is megerősítette, 
hogy a NOTÜZ Kft. jogállásában 
bekövetkezett változás a társaság jogait és 
kötelezettségeit – különösen a szolgáltatási 
szerződés szerinti feladatok ellátását – nem 
érinti 

 


