
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szén.
monoxid-mérgezés és a kéménytiizek veszé|yeire. Minden fűtési szezonban hallani
kéményttizrő|., Íiistmérgezésrő|, szén-monoxid mérgezésről. Kellő odafigye|éssel, a
vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételéve| azonban mindezek
eIkerü|hetőek.

1. Jopi szabáiyozás

2012. évi XC. Törvény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

6. $ (1) A közszolgéltatás során a kiizszolgá|tatő sormunka keretében időszakonként
kiiteles elvégezni

a) az égéstermék-elvezető e||enőnését, szükség szerinti tisztítását,
b) az égéstermék-e|vezető műszaki fe|ülvizsgálatát,
c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpót|ásanak

ellenőrzését' figyelembe véve a levegő utanpótlást befolyásoló műszaki
berendezés ek' beavatkozások hatását is' val amint

d) az égéstermékparamétereinek ellenőrzését,
e) a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzéke|ő

felszerelésére és működtetésére vonatkozó kÓtelezettség teljesítésének, valamint az
érzéke|ő mtíkÓdőképességének ellenőrzését.

9. $ (2) Az ingatlan használója köte|es
a) aközszo|gá|tatő 6. $ (l) és (2) bekezdésében megbatározott feladatainak ellátását

lehetővé tenni és az ehhez szükséges fe|tételeket biztosítani,
b) a 7 . $ (2) bekezdésében meghatározott esetben az územe|tetést azonnal befej ezni és

haladéktalanul intézkedni a szabáLlytalanság megsztÍrtetésére"
c) a c) pontba nem tartoző szabá|ytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés

i dőpontj aig megszüntetni,
(5) A helyiség légterétől nem független, nyitott égésterű tüzelőberendezés
üzemeltetése esetén

a) a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló'
b) a vendégéjszaka e|to|tésére hasmá]t,
c) a személyes gondoskodás keretébe tartoző szakosított ellátást nyújtó bentlakásos

intézmény cé|jár a szolgáló,
d) a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szo|gá|ő,
e) a zenés, táncos rendezvények műkodésének biaonságosabbá tételéről szóló

ko rm ányren delet hatá|y a a|á tarto ző
Önálló rendeltetési egység haszná|őja a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó
műszaki kÖvetelményeknek megfelelő szén.monoxid.érzéke|ő berendezés
fe|szere|ésér.e és műkiidtetésére kiiteles, amennyiben a tüzelőberendezés közösségi
térben vagy vele |égtér.összekiittetésben lévő helyiségekben van.

63120|2. (KI. 11.) BM rendelet A kéményseprő-ipari közszo|gáltatás e|látásának
szakmai szabályairól

3. $ (1) A kÓzszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatok kÖzül az égéstermék-
e|vezető ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása alkalmával e|végzi

a) minden esetben a tüzelőberendezés biztonságos műkodéséhez szükséges |evegő
utánpótlásának e||en ő tzését,

b) négyévenként azégéstermék-elvezető műszaki fe|ü|vizsgálatát,
c) giunemú tüzelőanyagokkal üzemeltetett túzelőberendezések műszaki

felulvizsgálatáva| egyidejűleg az üzemeltetés során keletkezett égéstermék
paraméterei kozril a szén-monoxid tartalmának ell enő rzését



5412014. (xII.5.) BM rendelet országos Tűzvédelmi Szabá|yzat

195. $. (6) A ttizelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék.elvezető, valamint a kÖmyezetében
levő éghető anyag közott olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést
kell alkalmazrri, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb
hőterheléssel való tizemeltetés mellett se jelenthessen ÍLz éghető aÍryagra gyújtási
veszélyt.

2. Éséstermék. elvezetők haszná|ati szabálvai

olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem hasznáüható, amelynek fa|ába éghető
arryagot tarta|maző B-F tűzvédelmi osáálybatutozo épületszerkezetvan beépítve, amelynek
műszaki állapot4 nem megfelelő' illewe amelynél ajogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítast
nem végezték el. Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez
(kéményhez) és osszekotő elemhez (ftistcsőhoz) csatlakoáatható, amely arra megfelelő
minősítéssel rendelkezik.

Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) haszrálaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait
nem éghető anyagú (A1 tűzvédelmi osááLlyú) arryaggal hézagmentesen lezárva kell tartarri. A
koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat allandóan zárt á||apotban kell tartani.

A keletkezett fiist elvezetésre csak jól összeillesáett, nem éghető anyagú, az égéstermék
legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilardságú, megfelelő minősítéssel rendelkező
összekÖtő elem (fiistcső) hasmalhatő. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni,
hogy az gyújtasi veszélyt ne okoáasson.

3. A szén.monoxíd mérgezés megelőzése

A szén.lnonoxid-nrérgezés e|sősorban va|anre|y tüze|ő berendezés neÍl rrregfe|elő
üzemeltetéséből adódik. A Iegtöbb tüze|őberendezésnek elengedhetet|en része az égésterrnék-
elvezető' a kémény. Amennyiben a kémény járata leszűkü| (behu||ó tég|a, r'akolat" bekoltoző
madarak, darazsak stb' rniatt), úgy a helyiség levegőjét haszná|ó' nyilt égésterű hőterrne|ő-
berendezésbó| az égósternrék egy része vagy egésze a he|yiségbe áramlik vissza. Ha ez
bekovetkezik, a lakásban lévo Ievegő szén.monoxid.koncentrációja megenrelkedil<, ami
rosszul|étet vagy halált okozhat.

További veszé|yforrást jelenthet a vaskályha, a gÍvkonvektor, a cserépkályha, a kandalló, a
kemence hozzájárulhat a gáz Íe|szabadulásához. Különös figyelmet kell fordítani a propán-
butén gázpalackkal műkodő sziesn.aká|yhák üzeme|tetésekor, mivel ezek a berendezések az
átlagosnáLl nagyobb a szén-monoxid kibocsátás4 ráadásul kivezető kéménnyel nem
rendelkezik.

A nyitott égésterű ttieelőberendezések megfelelő műkÖdéséhez szrikséges levegő utánpótlását
biztosítani kell, ezért a |akasfelújítashoz kapcsolódó nyi|ászáro beépítésénél fokozott
figyelemmel kell eljámi, lehetőség szerint szakember véleményét kikémi.

Szérr-nronoxid.szivárgás káreseménvt követően az érintett égés1ermék-e|vezetőt
(kéménvt) csak he|vszírri miiszaki vizsgá|atot követően |ehet isméte|ten üzenrbe helyezni.
nre|yet a kéménvseprő iogosu|t e|végezni! A jogszabá|y betartását a tűzvéde|nri hatóság
ellenőrzi!



4. A káresetekelkerü|ése érdekében tartsuk be az alábbiakat:

Az égéstermék-elvezető rendszer nem megfelelő műszaki állapota, vagy a tisztítas hianya
kéményhizek és szén-monoxid mérgezések okozója is lehet, ennek érdekében a kémények
időszakos ellenőrzését, tisáítását el kell végeáeüri!

a) A kémény állapotát előírt időszakonként (évente) ellenőriztetni kell! 
'

b) Minden berendezés beszerelését és telepítését csak a megfelelő szakképesítéssel
rendelkező szakember végezheti !

c) Az időszakos és kötelező fe|ü|vizsgá|atokat, el|enőruéseket kizárő|ag csak a
megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végeáeti !

d) Az ingatlan haszná|ója köte|es biztosítani a kéményseprők mrrnkavégzéséhez
szükséges feltéte|eket! Lehetővé kell tenni az éintett helyiségbe való bejutást, a
padlástérbe vagy a tetőhéjazat ft'|é történő fe|jutást, a tisztítónyílás, az
összekötőelem biaonságos megköze|íthetőségét, tisztit}latőságát és a szén-monoxid
méréséhez szükséges mérőnyílást.

e) A feltárt hianyosságokat a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni!


