
 

     Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. 

6300 Kalocsa, Mócsy J. u. 3., Tel: 78/461-875 

                    www.filantrop.org      filantropkalocsa@filantrop.org 

 

Hirdetmény 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján a 

 

Filantrop Kft. 

 

Hajós  területén 

 az alábbi időpontban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

(a kémények ellenőrzését): 

Köztársaság május, június, július 

Rózsa május, június, július 

Sallai május, június, július 

Arany János november, december 

Kossuth Lajos május, június, július 

Kölcsey május, június, július 

Nefelejcs május, június, július 

Rózsa május, június, július 

Deák Ferenc május, június, július 

Dózsa György május, június, július 

Lehel május, június, július 

Arany János május, június, július 

Bem március, április, május 

Damjanich május, június, július 

Deák Ferenc május, június, július 

Rákóczi Ferenc május, június, július 

Wesselényi május, június, július 

Árpád május, június, július 

Damjanich május, június, július 

Kis május, június, július 
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Hirdetmény 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján a 

 

Filantrop Kft. 

 

Hajós  területén 

 az alábbi időpontban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

(a kémények ellenőrzését): 

Toldi május, június, július 

Zrínyi Miklós május, június, július 

Jókai Mór május, június, július 

Kölcsey május, június, július 

Köztársaság május, június, július 

Rákóczi Ferenc május, június, július 

Táncsics május, június, július 

Temető május, június, július 

Tulipán május, június, július 

Kinizsi Pál május, június, július 

Kőrösi Csoma Sándor május, június, július 

Munkácsy május, június, július 

Szondy május, június, július, 

szeptember Táncsics május, június, július 

Tulipán május, június, július 

Jókai Mór május, június, július 

Kölcsey május, június, július 

Munkácsy május, június, július 

Petőfi szeptember, október 

Petőfi Sándor szeptember, október 
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Hirdetmény 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján a 

 

Filantrop Kft. 

 

Hajós  területén 

 az alábbi időpontban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

(a kémények ellenőrzését): 

Szondy május, június, július, szeptember 

Táncsics május, június, július 

Jókai Mór május, június, július 

Munkácsy május, június, július 

Petőfi szeptember, október 

Petőfi Sándor szeptember, október 

Szigeti fő szeptember, október 

Ady november, december 

Ady Endre november, december 

Erdőhát november 

József Attila október 

Petőfi szeptember, október 

Rozmaring szeptember, október 

Szigeti fő szeptember, október 

Ady november, december 

Ady Endre november, december 

Attila november, december 

József Attila október 

Rozmaring szeptember, október 

Ságvári Endre szeptember, október 
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Hirdetmény 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján a 

 

Filantrop Kft. 

 

Hajós  területén 

 az alábbi időpontban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

(a kémények ellenőrzését): 

Vörösmarty Mihály október, november 

Ady Endre november, december 

Attila november, december 

Gárdonyi október 

Rozmaring szeptember, október 

Ságvári Endre szeptember, október 

Tompa november, december 

Vörösmarty Mihály október, november 

Fácános március, április, május 

Hunyadi János március, április, május 

Széchenyi március, április, május 

Szigeti fő szeptember, október 

Fácános március, április, május 

Hunyadi János március, április, május 

Bajai november, december 

Borbíró május, június, július 

Cifra március, április, május 

Csárda március, április, május 

Császártöltési március, április, május 

Ezerjó március, április, május 
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Hirdetmény 

 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a 

63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján a 

 

Filantrop Kft. 

 

Hajós  területén 

 az alábbi időpontban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást 

(a kémények ellenőrzését): 

Fácános március, április, május 

Jánoshalmi március, április, május 

Külterület március, április, május 

Nap március, április, május 

Pincék Présház május, június, július 

Szakadék március, április, május 
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