
Békéscsaba Megyei Jogú Város Onkormányzat Közgyűlésének
39 12012. (XII. 20") önkormányzati rendelete

a kérnényseprő-ipari közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetben a23l20l3. (VI. 28.), 2712013.(X.25.),3l20l4. (il. 5.) önkormányzati
rendelettel)

Békéscsaba Megyei "iogú Vá.o, Önkormányzat Közgyűlése a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szőlő 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptöwény 32" ciki< (1) Lrekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokről szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, akőzszolgáltatási díj
tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai érdekképviselet véleményének kikérését
követően a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§o

A rendeiot területi hatálya - Békéscsaba Megyei Jogú Város, Csorvás Város, Gádoros
Nagyközség, Nagyszénás Nagyközség, Békéssámson Község és Pusztafloldvár Község
közigaz*aiási terülote kivételével - Békés megye közigazgatási területére, a kéményseprő-ipari
kilzszongáitatás ellátására terjed ki.

2. A közszolgáltatást v égző közszolgáltató

2.§

A i,lüzszoigáltatást- a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (5ó00
tsékéscsaba., Derkovits sor 2., a továbbiakban: szolgáltatő) |átja el,

3" ,{ közszolgáltatás helyi ellátásának és igénybevételének részletes szabályai

3.§

A szoigáltató kirendeltségei az 1. melléklet szerinti területi bontásban illetékesek.

4.§

A szolgáltató alkalmazni kívánt díjainak teruezetét a gazdasági évet megelőző év október 3l-ig2
köteles Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzőjéhez benyújtani.

' l.,|ódosííotta a 27/20 ] 3
' I4ódosííotta a 27/201 3

5.§

(X- 25.1 ankorntányzaii rendelet 5.§-a Hatályos 20] 3. október 2ó
(X.25.) ónkormónyzatirendelet 3.§-a Hatólyos 20]3. október 2ó



(l) A szolgáltatási díjakat e rendelet 2. mellékletetartalmazza.

(2) A szolgáltató a tárgyidőszakra jőváltagyott díjakról díjjegyzéket készit, és telephelyén,
intemetes honlapján közzéteszi, valamint a kirendeltségekben aztláthatő módon kifiiggeszti.

4. Szolgáltatói kötelezettségek

6.§

A szolgáltató a munkabej elentést (kiértesítést)
a) hirdeünény űtlán {a települések forgalmasabb helyein, lakótelepek esetében a \épcsőhéaban

elhelyezett értesítő plakátokon);
b) sa.jtóban, (megyei, iiletve helyi sajtókiadványokban);
c) elektronikusan, {az egyes települések honiapjain);
d) a közszolgáltató hontrapján"
e) az é*esítés elienére zárva talált lakások tulajdonosainak postaládájában elhelyezett - a

szolgáltatónál rendszeresített, szigorú számadás alá vont értesítő nyomtatvány
alkairnazásával

végzi.

7.§

,A közszolgátrtatás eivégzését aszolgáltatő azingatlan használój aa|áirásávaligazoltatja.

5. .d kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételére
kötelezett kötelezettségei

8.§

Az ingatlan haszrrálója köteies az üzemelő kémények számában, az ingatlan használőja
szem é l yé ben b ekövetk ezett v áltozást a szo l gáltatónak írásban bej elenten i.



6" Záró rendelkezések

9.§

5z a rencieie,t 2ü 1 3. jaruár l . naoján iép hatályba.

Y antara" G5rirla
poigárrrester

Dr. Szvercsák Szilvia
jegyző

Zíradék: Kii,ir,*civc; e Várasháza hirdetőtábiáján tönént kifiiggesztéssel2012. december 20.
rlap.}án.

Dr. Szvercsák Sziivia
jegyző



1. mellékletl

Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +366614II-149,
mail : bekes@bmkemenysepro.hu) :

o Békés, Bélmegyer, Csélrdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos,
Vésztő.

Mezőkovácsházi kirendeltség (5800 Mezőkovácsháaa, Alkotmány u. 31

telefon : +3 6 6 8/3 8 1 - 5 42, maltr: mezokovac shaza@bnkemenysepro.hu. ) :

" Almáskamarás, Batton}a, Dombegyhaz, Dombiratos, Kaszapet (Pusztaszőlős
településrész kivételével), Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Lőköshéza,
Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza,
Mezőhegyes, Mezőkovácshéza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka,
Yégegyháza"

Gyulai kinendeltség (5700 Gyula, Mátyás Király u. 18., telefon: +3666136I-303,
maíl : gyuia@bmkemenysepro.hu) :

e tsiharugra, Doboz, Eiek, Geszt, Gyula, Kétegyháza, Körösnagyharsány, Kötegyán,
Méhkerék, Mezőgy án, Sarkad, Sarkadkere sztit, Ujszalonta, Zsadány .

ürosházi kirendeltség (5900 Orosháza, Táncsics u. 15., telefon: +366814l1-558,
rnai 1 : oro sh aza@bmkemenysepro. hu) :

o Kardoskút, Orosháza, Csanádapáca, Kaszapet, Tótkomlós, Pusztaszőlős
teiepülésrésze.

Sgan,asi kir"emde}tség (5540 Szarvas, Béke köz 6., telefon: +36661312-328,
mail : szarvas@brnkemenysepro.hu) :

g Békésszentandtás. Csabacsűd, Gyomaendrőd, Hunya, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szan,as,

§zeghalmi kirendeltség (5520 Szeghalom, Bocskai u. 43., telefon: +3666137I-283,
mail: szeghalonr@brnkemenysepro.hu):

e Bucsa, Déva.;ánya, Ecsegfalva, Füzesgyarmat, Kerlészsziget, Körösladány,
Körösúj falu, Okány, Szeghalom.

Békéscsabai kircnclettség (5600 Békéscsaba, Árpád sot 216., telefon: +36661326-444 (406-os
meilék), mail : bekoscsaba@bmkemenysepro.hu) :

o tsékéscsaba, Csabaszabadi, Gerendás, Kétsoprony, Szabadkígyós, Telekgerendás,
U jKlgyoS.

| tríótlosította a 3/20]4. (I. 5.) ónkormányzatirendelet l.§-a. Hatályos 20t4.február 6.



2. melléklet2
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díj ai

Békés Me gye közigazgatási területé n 2a I 4. február 1 -j étől

1. Sormunka kereiében végzett tevékenységek, természetes személyek részére

A B C D E

i Egéstermék
elvezető jele megneveze§

nyilvántartási
egység

Alkalmankénti dij
előírt

gyakoriság
(alkalom)

2 ENt{S egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló. szilárd
tüzelőanyagga1

db 'l3'l ,- Ft + áfa 2

3 ENltG egyedi, nyilt égésterű, huzathatás a|att íúlő, gitz
tilzelóanyaggal db 1 000,- Ft + áfa l

4 Ktt{Ft§
központi, nyíit égésteni, huzathatas alatt állő,
szilárd tiizelőanyaggal fm 432,- Ft + áfa 2

§ KNHG köZpönti. nyilt égésterű, huzathatas a|atlállő, gia
rüzelőanyagga|

fm 420,- Ft + áfa l

() |{NHS
nag.Y ker9Sztmetszetú, nyílt égésteni, huzathatas
alatí áLló, szilárd ti;zelőanyaggal

fiT 670,- Ft + áfa 2

&-1!-FtrC
nag}, keresztaetszetű, nyílt égésterű, hlzathatés
alatt áiló, gíu tűzelőanyagga!

fm 560._ Ft + áfa 1

8 E\TS egyedi. nyitt égésterű, tulnyomasos, szilárd
tüzelőanyaggal db 1 040,- Ft + áfa 2

9 b.5,FC
egyedi, nl"ílt égésterú, tulnyomasos, gaz
tu;:elóanl,aggal db 1 080,- Ft + áfa l

1ü KtiTS i<özponti, nyíit égésterű, túlnyomasos, szilard
tüzelőanvaggal fm 550,- Ft + áfa 2

i1 KNTG kclzponti, n},ílt égésterű, túlnyomásos, gaia
iüzelőanyaggal fm 480,_ Ft + áfa l

1) lil§Ts nagy kereszimetszetű. nyílt égésteú, túlnyomasos,
szi lard tiizeiőanyaggal fm 7 10,- Ft + áfa 2

13 }i.\T{i nagy keresz,tnetszetű" nyílt égésterű, túlnyomasos,
gaz ttizelőanyaggal

fm 580,- Ft + áfa 1

l/J EZHs egyedi, zán égésterú, huzathatiás alatt álló, szllárd
iüzelőanyaggal db 940,- Ft+ áfa 2

I) irZFtG egl,edi, zárt ágósterú, huzathatiás alatt illó, gia
tüzelőanyaggal db 1 000"- Ft+ áfa 1

16 KZiI§ iiözponti, zárt égósteíú, huzathatás alatt álió, szilard
tüzelőanyaggal fm 4'70,-Fí+ áfa 2

17 KZxl{; közpollti, zárt égésterú, huzathatá§ alaítál|ő, gáz
tüzelőanyaggal fm 420,-Ft+ áfa 1

18 NZH§ llagy keresZtnetszetű. zátt égésterű, huzathatás
aiatt álló, sziiárd tüzelőanyaggal

lm 6'10"- Ft + áfa 2

19 NZI{G nag1l keresztmetszeíű, za§t égésterű, huzathatas
alatt áiló. szrlárd tuzelőanyaggal

fm 5ó0.- Ft + áfa 1

2\] EZTs egyedi. zárt égésterű, tuln.vomásos, szi!ard
iüzelőanyagga1

db l 040,- Ft + áfa 2

71 EZTG egyedi, zart égésterű, túlnyomásos, gaz
tüzelőanyaggai

db 1 080,- Ft + áfa l

22 KZTs központi_ zán égésterű, túlnyomásos, sziliird
tüzelőanyaggal

fin 550_- Ft + áfa 2

2 Mórjasította a 3/20]4. (!l. 5..l önkormányzati rendelet 2.€-a. Hatályos 2014.február 6



Z) KZTG központi, zárt égésterú, túlnyomasos, gaz
tüzelóanyaggal

lm 480,- Ft + áfa l

.JA
La NZTS nag_V keresámetszetű, zilrt égésterű, tulnyomasos,

szilard tiizelőanyaggal
lm 710.- Ft + áfa 2

25 NZTG nagy keresZtmetszetű, Zii,rt égóSteni, tulnyomásos,
giu tuz.előanyaggal

fm 580.- Ft + áfa

/,a GNHs* gyűjtőjeilegű" nyílt égéSterú, huzathatás alatt álló,
szilárd üzelőanyaggal

sZlnt 496.-Ft+ áfa 2

27 CNHG* gyűjtőjellegű, nyílt égésterű, huzathatas alatt álló,
giü tüzelőanyaggal

szint 580,_ Ft + áfa

1Q/- |, GZF{S*
gyűjtőjeilegű, zii,rt égésterű, huzathatás alatt álló,
szilárd ti;zel őanyaggai

szint 590,- Ft + áfa 2

29 GZI{c*
gyújrő jeitegű, zárt égésterő, huzathatás alaíI állő,
gaz tüzelőanyaggal

szint 580.- Ft + áfa

30 CZTS*
gyűjtő jeiiegú, zárt égésteni, túlnyomásos, szilard
tüzelőanyaggal szint 7l0,- Ft + afa 2

jl CZTG" g},űttő jellegú, Zárt égósteíű. túlnyomasos, gaz
tüzelőan3,aggal

szint 720.- Ft+ áfa

jl E,i, egyedi taítalék db 600"_ Ft + áfa

JJ KT központi tartalék fm 270,- Ft + áfa

1Á
_]+ N,[ nagy keresztmetszetú tartalék lm 3'70.- Fí+ éfa

35 CT* g.vújtő tartalák szint 280,- Ft + áfa

*h{ellékcsatomiis gyűjtő jeliegű égéstermék elvezető esetén a mellókcsatomiit plusz szintnek kell tekinteni!

2. Sorrnunka keretében yégzeiJ. tevékenységek, nem természetes személyek részére

A D C D E

1
[igt!stermék
eji ezető ie}e

megnev€Zes
nyilvántatrási

egység
Alkalmankénti díj

előírt
gyakoriság
(aIkalon)

2 EF{l{S
egyedi, o,vílt égósterű" huzathatas alatt álló, szilárd
tüZeiőanyaggai

db í 402,-Ft+ áfa 2

J El(IiG egyedi. nyilt égésterú, huzathatás alatí á|ló, géu
tüzelőanyaggal

db l 491.- Ft + áfa

4 KNt"iS központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló,
szilard tuzelőanyaggal

fm 701.- Ft + áfa 2

5 In\l{t; központi, nyílt ógóStgrű, huzathatás alatt álló, gíu
tüzelőanyagga1

lm 626.-Ft+ áfa

6 l{NHs nagy koresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás
alatt áiló ^ sziiárd tüzelőanyaggal

lm 999,- Ft + áfa 2

NNII-íG
nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatas
atratt álló, gaz iüzelőanl,aggal

|m 835_- Ft + áfa l

8 ENTs egvedi, nyí!t égósterű, tulnyomásos, szilard
tüzeiőanyaggal

db 1 551"-Ft+áfa 2

Y b]|{?,G
egi,,edi, nyílt égéSterŰ, tulnyomásos, gaz
tüzelőanyaggal

db 1 6i0,- Ft + áí'a l

iCI KNTs központi. nyiii égésteni, túlnyomásos, sziliird
tüzeiőanyaggal

fm 820,- Ft + áfa 2

1i KNTG köZpünli, nyílt égést§rŰ, tÚlnyomásos, gaz
tüzelőanyaggal

fm 716,-Ft+ áfa 1

liLL §.'NT§
ragy kercsztmetszetű, nyílt égésterű, tulnyomasos,
szilárd tiizelőanyaggal

fm 1 059,- Ft + áfa 2

]13 I 
xNrc nagy keresztmetszetú, nyílt égésterú, túlnyomásos,

gáZ t|iZelőanyaggai
fm 865,- Ft + áí-a l



1^ EzHS egyedi, zfut égésterű, huzathatas alatt álló, szilárd
tüzelőanyaggai db 1 402,- Fí+ áfa 2

15 EZF{C egyedi, zálí égésterú, huzatbaíis alatt ál|ó, gia
túzelőanyaggal db l 491 ,- Fí + áfa

i6 KZl{s kozponti, zárt égésterú, huzathatás aiatt álló, szilard
tüzelőanyaggal

fm 701.- Ft + áfa 2

ll KZl-!G központi, Zárt égésterű, huzathatás a|att áI|ő, gaz
tüzelőanyaggal

fm 626,- Ft+ ífa

18 NZÉiS nagy keresámetszeíú, záít égésterű, huzathatas
alatt áió, szilárd tiizelóanyaggal

fm 999.- Ft + áfa 2

1q Nz!lG nagy keíesnmetszetű, záít égósteni,huzathatás alatt
álló, szilárd tüzelőanyaggai

fm 835.- Ft + áfa

Zü EZTs egyedi, zárt égósterű, túlnyomásos_ szilárd
tilzelőan;,aggal db 1 551.-Ft+áfa 2

2,1 trZTc egyedi, Zárt ógésterű" túin_vomásos, gib
tüzelőanyaggal db 1 610,- Ft + áfa

22 KZTS központi. zárt égésterű, tulnyomásos, szilárd
tüZelőanyaggal

fm 820,- Ft + áfa 2

)_1 KZTG központi, zárt égésterű" túlnyomásos" giiz
tüuelőa1l},aggal

fm 716,-Ft+ áfa

/t+ NZTs nag}, keresZtmetszetú, zát't égésteni, túlnyomásos,
szilard tüzelőanyaggal

fm l 059"- Ft + áfa 2

25 ]§ZT,C
nagy keresZtmgtszetű, Zárl égéstení, tulnyomásos,
gaz tlizeiÖan,r,,aggal

fin 865,- Ft + afa

26 {il!,iF{S*
gyűjtő 

_j ellegú, nyílt égésterű, huzathatas alatt riLlló,

szilal* tiizaiőanvaggal Sztn1 8B0,- Ft + áfa 2

27 {]]\iÉ,íG*
gyűjtójeíiegú, nyilt ógásterii, huzathatás alatt álló,
gáZ íú7,előznyaggal szrnÍ 865,- Ft + áfa

Ci,-i{sí g"vűjtőjeilegíi. Zfut égéSterú, hüzathatas alatt álló,
SZilárd tJZelőanvaggal

SZlnt 880,- Ft + áfa 2

29 GZHC* gyűjtő.jeilegű, zárt ógósterú, huzathaás alatt. álló
gaz tüzellianyaggai SZlnt 865.- Ft + ál-a

30 cZTSi- gt űitő _ieitegí!, zárt égésteÉí, túlnyornasos, szilard
tlrzelcianya-ggal

szint l 059,- Ft + áfa 2

]tlIJl GZTG* gyú.itó.jel.cgű, zárt ógésterű. túlnyomásos, gaz
tüzelőan_vaggal

szint | 074"-Ft+ áfa

JZ í-! eg_vedi tajtalél db 895_- Ft + áfa

_,!J (1, közrún,ii iaítalék fm 403,- Ft + áfa l

34 |i,fl nag} keíesztmetszetű tartalék rm 552,-Fí+ áfa l

|--l ]] (r t " gyűitő tartalók szint 417 ,- Ft + áfa l

*Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék elvezető esetén a mellékcsatomát plusz szintnek kell tekinteni!

3. h4egrendelésre kötelező tevékenységek terrnészetes §zemély€k részére

A B C

1

A somrunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában
1erakódott, csak égetéssei eltávolitható szurokréteg kiégetése
küiön egl,eztetés alapj an.

db/óra 4 000.- Ft + áfa

!.
Kózvetlen 1,om]okzati égéstermékliivezetéssel rendelkező
irizc]óbererrdezések égéstermék,elvezotőjének ellenőrzése,
tisztítása.

db 680,- Ft + áfa

J
A 1 0 000 cfilr feiett,i járat keresztmet§Zetű égéstermók-elvezető
e|lenőr zése ti sztitása.

lm 1 200,- Ft + áfa



4 A i§nti teyékenységeket további kiszálliisi díj terheli, alkalom 2 000,_ Ft + áfa

4" Megrendelésre kötelező tevékenységek nem terrnészetes személyek részére

net:tó nrunkaegység díj:

5. Megreneielésre végzett tevékenységek, természetes szernélyek részére

A B C

1

A sormunka kereiében feltár1 az égéstermék-elvezető játraíában

lerakódott, csak égetóssel eltávolítható szurokréteg kiégetése
i<ulon egyeaeiós alapján

db/óra 5 964,- Ft + áfa

2
Közvr:tlin homlokzati égéstermók-kivezetéssel rendelkező
túze]őbeíendezések égéstermék-eivezetőjének el]enőrzése,
tisztítása,

db 1 014.- Ft+ áfa

IiaIJ
i

l

A 10 000 cm2 f-eietti járat keresztmetszetű égéstemók-elvezető
eiienőr zése lisztitiása.

im l 789.- Ft + áfa

]

1,1t
l

I

I

l_
| ,l ttnti ievc},ünv5cgükct t.rvábbi kiszállali dij terheli
]

I

aIkalom 2982,-Ft+ áfa

Megre:lt!e!ósre végzett tevékenység leírás*

B C D E F

ENH ENT
ET F.7,H EZT GNH GZH

GZT GT

KNH
KNT KT

NNH
NNT
NT

KZH
NZH

KZT
NZT

) ] N3,ilventartási egység db db szint db db

I

1 i tij égesttrmék-ellezető kivitelezés közbeni, eltakarás
-' l elótti viesgáia{-a:

l

i

]

2 255,- Ft + áfa 3 1l3"-Ft+áfa l 074,-Ft+ áfa 6978.-Ft+ áfa 9 126.-Ft+ áfa

i

i l i. felúiítr_rtt. *iálál{íto{{ vag5 újból hásZnálatt,8 \ett
4 | égéslernrél ellezeto üzernbr hellezél eió{{i

i vizsgálata:
3 597.- Ft + áfa 5 368,- Ft + áfa l 879_- Ft + áfa l0 736,- Ft + áfa í3 420,-Ft+ í!ía

l

j \íeqléld égésíeíní!ék-elvczclo. tüZelőan}aq váitással.
q l tüzelőbcreiidezéc cseréiel. új tiizelőbertndczésJ i üzembe helyezésére! kapcsolatus elűzet€s he|yszíni

l vizsgálat:

2255"-Ft+ ífa ] 1 13,- Ft + áfa 1 074,-Ft+ áfa 69'18.-Fí+ áfa 9126.-Ft+ ífa



6
S{egIévő égéstermék-elvezeiő, filnkcióvá!tásáva!,
átalakíiásával, hasznáiaton kíviil helyezésével vagy
bontásáva! kapc§olatos clőzetes helyszíni vizsgálat:

1 825_- Ft + áfa 2 469,-Ft+ áfa 805,- Ft + áfa 5 636,- Ft+ áfa 7 300,- Ft + áfa

7 kiszátlás { ! rnunkaegysóg l alkaiom ) 2 684-- Ft+ ífa

ó. Mtiszaki megoldások megfeleiőségével összefiiggő, megrendelt vizsgálatok, terrnészetes személyek részére

szolgáltatási díj

2 egy iakas, ilietve rende]tetési egysóg esetén; 4253,-Fí,+ áfa

1
_j kettő _ hai iakás, i]]etve íendel'teté§i egység esetén: 6 3'7l,- Ft + áfa

Á
+

hatnál ióbb lakás, illetve rendeltetési eg_ilsóg esetén
(épúietenként) :

2 l 446,- Ft + áfa

5 központ! kémónyes épület (60-140 kW) 16 l19.-Ft+áfa

6 ipari és kommunális léte sítmények ( l40 kW íblett) 25 200.- Ft + áfa

1 helyszíni szaktanácsariás (kiszallasi díj is terheli) l 0 080,- Ft + áfa

nettó munlrreeység díi:

?. Megrende lésre végzett tevékenységek, nem természetes §zernélyek részére

I

i

I

Megrendelésre végzcffi tevékenység leírása

B C D E F

ENH ENT
ET EZH EZT GNH GZH

GZT GT

KNH
KNT KT

NNH
NNT
NT

KZH
NZH

KZT
NZT

2 i trtyitventartási egység oú db szint db db

J
Ú.i éeésterffi ék-elvez*tő kivitelezés közbeni, eltakarás
előtti vizsgálata: 2 505.- Ft + áfa 3 459 

"- 
Fí + áfa l 19],-Ft+áfa 7 753,-Ft+ áfa l0 l39,-Ft+áfa

4
{ i.i, l"elúiított, átalakított vagy r'ijból ha§ználatba vett
égésteranék elvezető üzernbe he!_vezés eiőtti
vizsgálata:

3 996,- Ft + áfa 5 964,- Ft + áfa 2 087 ,- Ft + áfa 11 928,- Fí+ áfa l4 910,- Ft + áfa

5

}íegiévő égésterrné k-elvezető, tüzelőanyag vá|tássa!,
tüzelőberendezés csenével, új tüzelőbercndezés
üzembe helyezésével kapcso[atos előzet€s helyszíni
vizsgálat:

] 505,- Ft + afa 3 459,- Ft + afa 1 193,- Ft + áfa 7 1 53.- Ft + álá 1 0 l39._ Ft + á,fa
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]"(f +g!ó\,ő ógésiern:éli-el,,,+zetii, lrrrlLiii:i,á!rásár,li.
áia!alrít.,is;',lr.al, ilaszláiaior; i;ir :i1 iiei3,.:zésél,ei vagy
il ll; i:isár,a! L*peroía tcs eió:re';ts iie!;,,sríni vizsgál:rt:

Z 02ő.- Ft + áia 2i43,-Ft+ áfa 895.- Ft + áfa

2 982.- Ft + áfa

8. il,tiisza:<i íii,jllo j{jáiü!( i-nt:gr3idiilségé,v,ei összeiüggő, megreniielt vizsgátratok, nem terínész€tes §zemélyek íészére

6 262.- Fí + áfa 8 l1l.-Ft+áfa


