
Tisztelt Tari András Polgármester Úr! 

 

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény a korábbi 

szolgáltatási rendet megváltoztatta. Levelünkben e változásról kívánjuk tájékoztatni. 

A továbbiakban a lakosságnál a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a 

Katasztrófavédelem, míg a nem lakossági kéményhasználók (továbbiakban: közület) 

esetében a szolgáltatást a Katasztrófavédelem által nyilvántartásba vett Szolgáltató 

(FILANTROP Kft.) látja el.  

  

Ki számít közületnek? 

A nem természetes személy tulajdonában álló, vagy gazdálkodó szervezet* székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan. 

  

A törvény 2. § (7) bekezdés alapján a szolgáltatást minden közületi ügyfélnek kötelező 

megrendelni! 

  

Miért fontos a szolgáltatás megrendelése? 

Az égéstermék-elvezetők folyamatos ellenőrzésével elkerülhetők a kéménytüzek, szén-

monoxid mérgezések. Tűzvédelmi, munkavédelmi hatóságok ellenőrizhetik a kiállított 

dokumentumok meglétét. 

  

Kivel végeztessük az ellenőrzést? 

Olyan szolgáltatóval, aki teljes körű ellenőrzést végez, aki folyamatosan elérhető, a 

kéményhasználó rendelkezésére áll és ismert szolgáltatói múlttal rendelkezik. 

  

Cégünk, a FILANTROP Kft. a katasztrófavédelmi hatóság szolgáltatói nyilvántartásába 

felvételre került Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Pest Megye, Tolna Megye teljes területére, 

Bács – Kiskun Megye részterületére vonatkozóan, aminek megfelelően teljes körben 

jogosult a tevékenység folytatására.  

  

A FILANTROP Kft. megalkotta Üzletszabályzatát, amely tükrözi az 1949 óta 

kéményseprő-ipari tevékenységet végző FILANTROP Kft. által megfogalmazott 

stratégiát, mely szerint a fő tevékenységünk az élet- és vagyonvédelem szempontjából 

alapvető feladat. A szolgáltatás szakszerű, minden igényt kielégítő, megbízható elvégzése 

alapkövetelmény, az udvarias, körültekintő szolgáltatási magatartás egyidejű 

betartásával. Társaságunk 100 % állami, önkormányzati tulajdonosi háttere egyrészt 

biztosítéka a hosszú távú, magas szakmai színvonalon való szolgáltatásnak, másrészt 

kötelességet is jelent számunkra, hogy fedhetetlen erkölcsi hozzáállással végezzük 

tevékenységünket. Feladatunk során célunk, hogy a megrendelők igényeit teljes körűen 

kielégítsük és kialakítsunk egy megrendelő-szolgáltató közötti kölcsönös bizalmon 

alapuló korrekt kapcsolatot.  

  

Fő irányelvünk, célkitűzésünk, amely napi tevékenységünket meghatározza:  

  

EMBERBARÁT MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁS – ELÉGEDETT KÉMÉNYHASZNÁLÓK 

– FILANTROP KFT. 

  

Tisztelt Ügyfelünk! 

  



Az állami, önkormányzati Ügyfeleinket, illetve a több telephellyel vagy nagyszámú 

égéstermék-elvezetővel rendelkező Megrendelőinket kiemelt Ügyfélként kezeljük.  

  

Minden Ügyfelünknek „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS” megkötését 

ajánljuk, amelyben Társaságunk vállalja a szükséges vizsgálatok és a kötelező 

vizsgálatokon felüli ellenőrzésék esedékességének nyomon követését és a Megrendelővel 

egyeztetett időpontban való munka elvégzését. Előnyeként jelentkezik, hogy Önnek nem 

kell folyamatosan nyomon követnie a kéményseprő-ipari szolgáltatásra vonatkozó 

jogszabályi változásokat, a kiállított Tanúsítványok érvényességi határidejét, ezt 

térítésmentesen megtesszük Ön helyett, amelyről évente tájékoztatjuk! 

  

Társaságunk állandó elérhetőséget biztosít Ügyfelei részére a munkavégzések közötti 

időszakban felmerülő kérdések megválaszolása és az esetlegesen felmerülő problémák 

megoldása érdekében. 

  

A FILANTROP Kft. tapasztalt, megbízható partner! 

  

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében jelen levelünk mellékleteként megküldött 

MEGRENDELŐ LAP kitöltésével és visszaküldésével megrendelhetik cégünktől a 

kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatást. Tájékoztatásul az „EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS” egy példányát is csatoljuk. 

  

Díjainkról érdeklődjön elérhetőségeink valamelyikén: 

FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. 

6000 Kecskemét Ipar utca 2. 

Telefon: 76/322-321      Email: filantrop@filantrop.org 

Web: www.filantrop.org 

  

Cégünk nagyon kedvező áron kínál a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésének 

is megfelelő, kiváló minőségű Honeywell szén-monoxid érzékelőket! 

  

Forduljon hozzánk bizalommal! 

  

Tisztelettel: Dongó József  ügyvezető  

  

 
*Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági 

egyesülés, az európai gazdasági társulat, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a 

vízgazdálkodási társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek 

vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői 

iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni 

vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az 

alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
  

  
2 melléklet 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

amely létrejött egyrészről a FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit 

Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 2., képviseli: Dongó József ügyvezető,                                    

Cg. 03-09-117258, statisztikai számjele: 18345564-8122-572-03), mint szolgáltató 

(továbbiakban: Szolgáltató), 

 

másrészéről a …………………………………………………………………………………….. 

(székhely: ………………………………………………..., Képviseli: …………………………..., 

Cg. ……………………………….., Statisztikai számjele: ………………..………….., 

adószáma: ………………………………..) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

1) Szerződő felek megállapítják, hogy Szolgáltató a kéményseprő-ipari tevékenységről 

szóló 2015. évi CCXI. tv. szerinti kéményseprő-ipari szolgáltató, melyet a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint tűzvédelmi hatóság – 35300/3711-

1/2016.ált. számú Határozattal, K02/03/2016.  nyilvántartási számon nyilvántartásba vett. 

 

2) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig 

vállalja a Megrendelő tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanokban a 

kéményseprő-ipari tevékenység körébe tartozó munkafeladatok folyamatos elvégzését.  

 

3) A 2. pontban körülírt munkafeladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenység a mindenkor 

hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, éves gyakorisággal történik.  

 

4) A 2. pontban körülírt munkafeladatok elvégzésével kapcsolatos tevékenység díjazásának 

mértéke a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, valamint Szolgáltató 

Üzletszabályzatának rendelkezései szerint kerül elszámolásra, az ellenérték fizetésének 

rendje és módja  is a Szolgáltató érvényes Üzletszabályzata szerint történik.  

 

5) Szerződő felek jelen Együttműködési Megállapodásukat határozatlan időre kötik meg. A 

felmondási idő tekintetében felek akként állapodnak meg, hogy a megállapodás 

felmondása írásban lehetséges, 6 hónap felmondási idő mellett, a tárgyév december 31. 

napjára. 

 



6) Kapcsolattartók: 

Szolgáltató részéről:  

Név:   Ügyfélszolgálat 

Telefonszám:  76/322-321 201.mellék 

Email cím:   filantrop@filantrop.org 

  Megrendelő részéről: 

   Név:   

 Telefonszám:   ...............................................................................  

 Email cím:  ...............................................................................  

 

7) Egyéb rendelkezések:  ……………………………………………………………….......... 

 

8) Jelen Együttműködési Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a kéményseprő-

ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. tv., valamint a kéményeprő-ipari tevékenység 

ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendelet rendelkezései, 

valamint a Szolgáltató honlapján (www.filantrop.org) nyilvánosan közzétett 

Üzletszabályzatának rendelkezései, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadók.   

 

9) A jelen Együttműködési Megállapodás teljesítéséből eredő esetleges jogviták rendezését 

felek elsősorban egyeztetéssel rendezik, megegyezésük hiányában a Szolgáltató 

székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét állapítják meg. 

 

Jelen Együttműködési Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Kecskemét, . ……………………………..  

 

 

 

 

 

____________________________                           ____________________________ 

 FILANTROP Kft.   

 Dongó József ügyvezető    

 Szolgáltató  Megrendelő 
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