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Üzletszabályzat-módosítás 

Hatályos: 2020. január 2-től 

 

(4. oldal) I. fejezet 1. pont 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott engedély – mely 

pontosan meghatározza a szolgáltatási területet – webes elérhetősége 

(http://bacs.katasztrofavdelem.hu/kemenysepro-ipari -kozszolgaltatok) az weboldal változása 

miatt kikerült. Helyette az alábbi mondatra módosul: 

„Az engedély hatályos állapota a www.filantrop.org honlapon és a Katasztrófavédelem 

honlapján megtalálható.” 

 

 „A szolgáltatási terület településeit az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.” Ez a 

mondat az alábbiak szerint bővül: 

„A kéményseprő-ipari tevékenységünk szolgáltatási területének az Üzletszabályzat hatályba 

lépésekor aktuális településeit az Üzletszabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza. A 

Katasztrófavédelem https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-

ellatok-orszagos-nyilvantartasa oldalán érhető el a településlista.” 

 

 (6. oldal) I. fejezet 4. pont 

A Közület fogalma a mondat legvégén a „használója” szóval egészül ki: 

„nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan tulajdonosa, használója.” 

 

(9. oldal) II. fejezet 

„A SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK” közül törlésre kerül a FILANTROP Kft. 

fax-száma (76/481-079) 

 

 

 

http://www.filantrop.org/
https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa
https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa


(10. oldal) III. fejezet 

„A kéményseprő-ipari tevékenységünk szolgáltatási területének településeit az 

Üzletszabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.” mondat az alábbira módosul: 

„A kéményseprő-ipari tevékenységünk szolgáltatási területének az Üzletszabályzat hatályba 

lépésekor aktuális településeit az Üzletszabályzat 1.sz. melléklete tartalmazza. A 

Katasztrófavédelem https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-

ellatok-orszagos-nyilvantartasa oldalán érhető el a településlista.” 

(30. oldal) IV. fejezet 6. pont 

A „díjszabás” szó mellé bekerül a további részekbe a „listaár” kifejezés is például az alábbiak 

szerint: 

„A hatályos Díjszabást (listaárat) a jelen Üzletszabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza, 

továbbá a Szolgáltató azt a http://www.filantrop.org/ internetes honlapján tárolható, 

megjeleníthető és nyomtatható módon közzéteszi.” 

A fenti mondat után bekerült az érintett 6. pontba az alábbi mondat: 

„A Szolgáltató képviseletében eljáró személynek (kéményseprő) jogában áll a listaárat – 

egyedi kedvezmény biztosításával – csökkenteni.  

„A megrendelt szolgáltatást kiszállási díj is terheli, melyet pontosan a 2. sz. melléklet szerinti 

Díjszabás (listaár) határoz meg. A kiszállási díj alapját képező kilométer egységesen a 

megrendelésben érintett ingatlan címében szereplő település és a Szolgáltatónak a célhoz 

legközelebb lévő munkavállalójának helyzete szerinti település közötti távolság alapján – oda 

és visszavezető utat figyelembe véve – a Google Térkép 

(https://www.google.hu/maps/Útvonaltervező funkciója által kerül meghatározásra.” 

(32. oldal) IV. fejezet 6. pont 

Az alábbi mondat törlésre kerül az Üzletszabályzatból: 

„A Szolgáltató Díjszabásának változásáról szóló tájékoztatót a változást megelőzően legalább 

tizenöt (15) nappal az Ügyfélszolgálaton és az internetes honlapján közzéteszi.” 

 

1. számú melléklet 

A települések listája csak azon megyékben kerül feltüntetésre, ahol nem minden településen 

vagyunk jogosultak a munkavégzésre, illetve az alábbi mondat kerül bele: 

https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa
https://www.katasztrofavedelem.hu/177/kemenyseproipari-tevekenyseget-ellatok-orszagos-nyilvantartasa
http://www.filantrop.org/


„A FILANTROP Kft. az alábbi megyékben minden településen jogosult a munkavégzésre: 

Pest, Tolna, Zala, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Hajdú-Bihar megyében. A FILANTROP 

Kft. GYŐR-MOSON-SOPRON megyében Sopron település kivételével minden településen 

jogosult a munkavégzésre. 

 

Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és Baranya megye területén pedig az alábbi listákban 

található településeken jogosult a FILANTROP Kft. a kéményseprő-ipari munkavégzésre.” 

 

2. számú melléklet 

A Díjszabás ki lett egészítve a „Listaár” szóval, illetve az egyedi égéstermék-elvezetők 

sormunka díja változott, így egységesen nettó 5.000 Ft, illetve bruttó 6.350 Ft lett 

kéményenként, típustól függetlenül. 

 

3. számú melléklet 

A tanúsítvány, a kéményvizsgálat és a tervegyeztetés nyomtatványa aktualizálva lett 2020-as 

dátumra, illetve a tanúsítvány esetében a munkát igazoló neve nyomtatott betűkkel is leírásra 

kerüljön. 

 

4. számú melléklet 

Az Együttműködési megállapodás 2. pontja bővítésre kerül a kéményseprő-ipari tevékenység 

körébe tartozó munkafeladatok részletes körülírásával az alábbiak szerint: 

„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig 

vállalja a Megrendelő tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanokban a kéményseprő-

ipari tevékenység körébe tartozó munkafeladatok: a teljeskörű kéményellenőrzés, -tisztítás 

folyamatos, valamint a kéményvizsgálat, tervfelülvizsgálat eseti elvégzését.” 

 

Az Együttműködési megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

„A 2. pontban körülírt munkafeladatok (a teljeskörű kéményellenőrzés, -tisztítás) elvégzésével 

kapcsolatos tevékenység a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, 

éves gyakorisággal történik.” 


