
Ez a kéményseprő-ipari tevékenység végzésére jogosultakról vezetett hatósági nyilvántartás a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (5) 
bekezdése értelmében – a természetes személyazonosító adatok, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltató és képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

 

 

Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók Tolna megyében: 

 

 

Neve Székhelye Ügyfélszolgálat elérhetősége Ellátási területe 

Kéményseprő-ipari 

tevékenység 

megkezdésének 

időpontja 

Kéményseprő-ipari 

tevékenység 

befejezésének 

időpontja 

S z o l g á l t a t ó  

Caminus 

Tüzeléstechnikai Kft. 

7100 Szekszárd, 

Páskum u. 5. 

Cím: 7100 Szekszárd, Páskum u. 5. 

Telefon: 74/511-759; 74/315-011 

E-mail: caminus@t-online.hu 
Honlap: www.caminuskft.hu 

Tolna megye közigazgatási területén a 

nem természetes személy tulajdonában 

lévő, illetve természetes személy 

tulajdonában lévő, de gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként 

bejegyzett önálló, nem társasházi 

ingatlanok. 

2016. október 1. Határozatlan 

Filantrop 

Környezetvédelmi és 

Fűtéstechnikai 

Nonprofit Kft. 

6000 Kecskemét, 

Ipar. u. 2. 

Cím: 6000 Kecskemét, Ipar. U. 2. 

Telefon: 76/481-057 

E-mail: filantrop@filantrop.org 

Honlap: www.filantrop.org 

Tolna megye közigazgatási területén a 

nem természetes személy tulajdonában 

lévő, illetve természetes személy 

tulajdonában lévő, de gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként 

bejegyzett önálló, nem társasházi 

ingatlanok. 

2016. október 4. Határozatlan 

KÉMÉNY Fejér 

Megyei Kéményseprő 

és Tüzeléstechnikai Zrt. 

8000 Székesfehérvár, 

Kertalja u. 11. 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. 

Telefon: 36 22/550-100 

E-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu  

Honlap: www.kemenyzrt.hu  

Tolna megye közigazgatási területén a 

nem természetes személy tulajdonában 

lévő, illetve természetes személy 

tulajdonában lévő, de gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként 

bejegyzett önálló, nem társasházi 

ingatlanok. 

2017. március. 2. Határozatlan 

Országos Kémény 

Ellenőrző Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

1043 Budapest,  

Nyár u. 33. 9. em. 36. 

Cím: 1043 Budapest, Nyár u. 33. 9. em. 36. 

Telefon: 36 30/6750-629 

E-mail: okeszkft@gmail.com  

Honlap: www.okeszkft.hu 

Tolna megye közigazgatási területén a 

nem természetes személy tulajdonában 

lévő, illetve természetes személy 

tulajdonában lévő, de gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként 

bejegyzett önálló, nem társasházi 

ingatlanok. 

2017. június 6. Határozatlan 
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Ez a kéményseprő-ipari tevékenység végzésére jogosultakról vezetett hatósági nyilvántartás a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (5) 
bekezdése értelmében – a természetes személyazonosító adatok, valamint a kéményseprő-ipari szolgáltató és képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének 
kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

FŐKÉTÜSZ Fővárosi 

Kéményseprő-ipari 

Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

1455 Budapest, 

Szugló u. 9-15. 

Cím: 1455 Budapest, Szugló u. 9-15. 

Telefon: 06-(1)-999-0665 

E-mail: tolna@kemenysepro.info  

Honlap: www.kemenysepro.info 

Tolna megye közigazgatási területén a 

nem természetes személy tulajdonában 

lévő, illetve természetes személy 

tulajdonában lévő, de gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként 

bejegyzett önálló, nem társasházi 

ingatlanok. 

2018. március 8. Határozatlan 

Szegedi 

Kéményseprőipari Kft. 

6725 Szeged, 

Moszkvai krt. 27. 

Cím: 6725 Szeged, Moszkvai krt. 27. 

Telefon: 06 62/485-077 

E-mail: nokorom@vnet.hu 

Honlap: www.kemenytisztitas.hu 

Tolna megye közigazgatási területén a 

nem természetes személy tulajdonában 

lévő, illetve természetes személy 

tulajdonában lévő, de gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként 

bejegyzett önálló, nem társasházi 

ingatlanok. 

2019. június 26. Határozatlan 

Kéményseprő Mester 

Kft. 

2721 Pilis, Temető 

utca 57. 

Cím: 1181 Budapest, Darányi Ignác utca 

12. 1. épület, fsz. 1/A. 

Telefon: 36 70/608-9796 

E-mail: kemenysepromesterkft@gmail.com  

Honlap: kemenysepromester.hu 

Tolna megye közigazgatási területén a 

nem természetes személy tulajdonában 

lévő, illetve természetes személy 

tulajdonában lévő, de gazdálkodó 

szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként 

bejegyzett önálló, nem társasházi 

ingatlanok. 

2019. június 14. Határozatlan 

K a t a s z t r ó f a v é d e l e m  

BM Országos 

Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

Gazdasági Ellátó 

Központ Kéményseprő-

ipari Igazgatóhelyettesi 

Szervezet 

1149 Budapest, 

Mogyoródi út 43. 

Cím: 7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22. 

Telefon: 1818 9.1-es menüpont 

E-mail: 

kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.

hu  

Honlap: 

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu  

Levelezési cím: 1903 Budapest, Pf.: 314. 

 

Tolna megye közigazgatási területén a 

természetes személy tulajdonában lévő 

és gazdálkodó szervezet székhelyeként, 

telephelyeként, fióktelepeként be nem 

jegyzett ingatlanok, társasházak, 

lakásszövetkezeti lakóépületek 

2016. október 1. Határozatlan 
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