
Kéménl,seprési kisokos

Zala rnegl,e teljes területén. minden településén a lakossági tulajdonú ingatiarrok és a

tár,sasházak égésterrnék-elvezetőinek rendszeres felülr,izsgálatát a katasztrófar,édelem

kéménl-seprőipari szert,ezetének szakemberei r-égzik el. Tekintettel az elrnúit időszakban a

kéirrén_r"seprés területérr l,égbemerrt r,áltozásokra. még sokan nem ismerik pontosalr a

szabáh,okat, ezéft egl,rettdszerező közlerrrénnve1 segítjük az eligazodást.

A kémérrl,seprők szempolltiábó1 az tig1-|eleket két nag_v csoporlba 1elret sorolni: a családi

házban és a társasházban élőkle. N4indkét csopol1tor,ább osztható két rrrásikra: airol trincs

bejeg_vezl,e gazdáikodó szer:,ezet és alro1 l,an. Veg}ük son,a. rrri a dolga az embernek. attól

fuggően. 1rog1, rrre1l-ik kategóriába tartozik:

. Aki családi lrázbarr é1 és oda nincs beje,tyezve gazdálkodó szervezet. annak a

kérr-rén5,sgprés önkéntes és ingl,enes. A kéménl,seplő akkoriön. amikorra a

kéménltulajdonos időporrtot íbgla1. Nolra nár nem kiitelező a vizssálat. érdemes a szilárd
tüzelőanl.ag_eal nrűködő fitőberendezéseket él,ente. a gázűzeműeket kétér,ente

negnézetni szakerrrbenel. Az időpont egl,eztetését a kör,etkező lirrtrien -
.:1ii,],,,_;i.].!!,_,*,__.1'",],, ," "- ,._.._. .,,,, '.*i.,.:,'.,-,\'ag}'a 1818-as

teiefonszámon. a 9-es. 1-es rrreiiéken lehet kezdeményezrri.
. Abban az esetbelr. ha a csaiádiházba gazdálkodó szervezetet jegl,eztek be. akkor a

kérnényseprés nreqrendelése rrrár irenr opció. iranelrr kötelesség. Attól fiiggően. lrogr,

rnill-en flitőeszköz l-arr a kémén1-lrez csatlakoztat\ra eg\,-. l,agy kétér,ente kell
ellerrőriztetni. és ezért tizetrri is ke1l. Ezen a lirrken -
l_,i.:. l',.:.lr:.i,._:,li,].,.]:.l,!,,.:..,.:._,.,.,.,.,,.r,=j . ,l,:,, ." ..]_li.;],]] ;,:-atelepÜléS
iránl,ítószámának megadásár-al elérlretőr,é r.álik azorr kémérrl seprőcégek listáia. amell,ek
egl,ikétő1 meg kell rendelni a rnunkát.

o Aki társaslrázban é1 és oda nincs cég bejegyezt,e, ahhoz kérés néiküi érkezik a
kénénl,seprő és két időpontot a.jánl. amellben ingl,en eil égzi az ellerrőrzést. A
társasházak ét,es sormunkaten,eit itt találja megl,ék szerinti bontásban:

o Aki pedig társasházbarr é1. de a lakásába gazdáltrlodó szeryezet van bejeg5,ezl,e. alrhoz
ki|ön a kéménl-seprő megrendelés nélkül. de pérrzért dolgozik. Ha a lakásrrak saiát

kéménve van, akkor a telies munkadíjat. lra a társasház glűjtőkéménl,ére csatlakoztatták.
akkor a nuntr<a rá eső részét kell kií'rzetnie. például eg1, tízlakásos házban a teljes
muntrladíj tízedét.

A nrúltban űrg1, tartották. hog_v kéménl,seprőr,e1 taláikozni szerencsét ieient. N4a sincs ez

másképp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezésseljáró balesetek megelőzése
terüietén bizonl-ított a kéménl,seprők rendszeres elienőrző munkájának fbntossága. A
szakemberek nrodern eszközöket. nűszereket haszrrálnak. és a tűzmegelőzésen tú1

energetikai-. légeliátási-. tüzeléstechnikai-. környezetr,édelmi tanácsokkal is ellátják az

ügyfeleket, Ha nincs semmiiyen probléma, egy égéstermék-elr,ezető teljes nvonrvonalának
szemrer,ételezése és műszeres ellenőrzése harminc percet vesz igérr),be. Ha a kéménrt
tisztítani keli. r,aiarrril,el hosszabb időbe telik. de a biztonság megéri a ráfordított időt. A
tnun_tria eir,éuzéséről és az eredménl,ről minden esetben tanúsítr,án1, készül. errnek e91.



példán_va az üg_vfelet illeti. Ha a tanúsítr,ánvo11 szerepel hibakód. arról szóbeli tájékoztatást is

keil kapni. a probiémát minétr hamarabb. de legl:ésőbb a kör,etkező ellenőrzésig szakembelre1

ke1l kijal,íttatni.

Fűtésiteclrnológiátó1 fiiggetler'iil komo11,r,eszé1).t jelenthet a készÜLlékek szabálrtalan

kir-itelezése. illetr,e a karbantartás és a rendszeres műszaki Ítltihizsgálat elmulasztása, A

rendszeresen karban.afiott flítőeszköz nemcsak biztonságos. hanem gazdaságosabban is

rrrűködtetlrető.

Érdemes a murrtriát időberr beütemezni. lriszen tudjuk. 1rogy mikor leszÜnk szabadságon. a

tütesi SZeZonon kírtili időszakban pedig a kénénl,seprőlt ker,ésbó letelrreltek, Így ottlronuni<

és szerett eink b izt o rrsá gár,ó 1 kö rT rrlebben tudun]< gorrdo sko drri.
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Tájékoztatom, hogY a katasztrófavédelem ké.lénls_eplőipari szen7e az ervényben lévöjrárvánYÜgYi készÜltségben előírtak betartása rnellett iozÓ.Jirios l_től te§es ellátási teriileténÚjrakezdi.tevékenYségét, illetve átdolgozott üternterv szerini fotytatja a társasházi sormunkát amegye minden olyan településén, ahoi azt március rz-ig;em rej ezíebe.

Hivatkozással a BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra, a lakosság tájékaztatásaerdekében kérem, hogy a mellékelí zah 
^"g,ui 

Á?aositott ütemterveto jelen levélkézhezvételét kÖvetően haladéktal arlul, az érintű telepiiúsek lakosságának tájékoztatásaérdekében alrelyben szokásos módon kózz9tenni szíveskJüéi<. *
Tájékoztatom továbbá, hogy a 2a20 évi módositott megyei ütemterveket, valamint atevékenYség Újraindulásával kapcsolatos részletes informá.iotut és híreket szervezehink awww,kemenYsePres.katasztrofavedelem,hu lakossági weuotoaton is közzéteszi és a kötelezőkéménYellenőrzés Új időPontjáról hirdetmeny, ille"tve portJaaauu dobott e.t"rito útján azérintett lakosokat helyben is tájékoztatja.

közreműködését tisztelettel köszönöm!

Kelt: Budapest, 2020.06.30.

Teq'edelem: l oldal
Továbbítva: elektronikuslevélben
Kapjákl l. Címzett, majd irattár.

Tisztelettel:

igazgatóhelyettes

Cím: l l49 Budapest, Mogyoródi,it +l. e, tlÜ n@§ riiTt?
Tolefon: 1818 9.1

E-nrail: kemenysepro.ugyfelszolgaiat@katved. gov. hu
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