
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja az érintettek figyelmét a szén-
monoxid-mérgezés és a kéménytüzek veszélyeire. Minden fűtési szezonban hallani
kéménytűzről, füstmérgezésről, szén-monoxid mérgezésről. Kellő odafigyeléssel, a
vonatkozó előírások betartásával, szakmai segítség igénybevételével azonban mindezek
elkerülhetőek.

1. Joei szabályozás

2012. évi XC. Törvény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

6. § (1) A közszolgáltatás során a kőzszolgáltató sormunka keretében időszakonként
köteles elvégezni

a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását,
b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát,
c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának

ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki
berendezések, beavatkozások hatását is, valamint

d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését,
e) a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzékelő

felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az
érzékelő működőképességének ellenőrzését.

9, § (2) Az ingatlan használója köteles
a) aközszo|gáltató 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását

lehetővé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani,
b) a 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az izemeltetést azonnal befejezni és

haladéktalanul intézked ni a szab álytalans ág m e gszünteté s ére,
c) a c) pontba nem tartoző szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés

időpontj áig megszüntetni,
(5) A helyiség légerétől nem fi,iggetlen, nyitott égésterű tüzelőberendezés

üzemeltetése esetén
a bölcsődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgálő,
a vendégéj s zaka eltöltésére használt,
a személyes gondoskodás keretébe tartoző szakosított ellátást nyújtó bentlakásos
intézmény céljára szo|gálő,

d) a fekvő beteg-gyógyin t ézeti el|átásra szolgálő,
e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá íéíeléről szóló

ko rm ány ren d elet hatály a alá tartoző
önálló rendeltetési egység használőja a tüzelőberendezés helyiségében a vonatkozó
műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés
felszerelésére és működtetésére köteles, amennyiben a íizelőberendezés közösségi
térben vagy vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben van.

6312012. (XII. 11.) BM rendelet A kéményseprő-ipari kőzszolgáltatás ellátásának
szakmai szabályairól

3. § (1) A közszolgáItató a sotmunkában meghatározott feladatok közül az égéstermék-
elvezető ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása alkalmával elvégzí

a) minden esetben a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő
utánpótlásának eIlenőr zését,

b) négyévenként azégéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát,
c) gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezések műszaki

felülvizsgálatával egyidejűleg az üzemeltetés során keletkezett égéstermék
paraméterei közül a szén-monoxid tarlalmának ellenőrzését

a)

b)
c)



54 12014. (XII. 5.) BM ren delet Országos Tűzvédelmi Szabályzat

195. §, (6) A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében
levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést
kell alkalm azni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb
hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási
veszélyt,

2. Eséstermék- elvezetők használati szabálvai

Olyan égéstermék -elvezeíő berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába éghető

anyagot íartalmaző B-F tűzvédelmi osztálybatartoző épületszerkezetvan beépítve, amelynek
műszaki állapota, nem megfelelő, illetve amelynél a jogszabá|y szerinti vizsgálatot és tisztítást
nem végezték el. Tüzelőberende2és csak olyan égéstermék-elvezető berendezéshez
(kéményhez) és összekötő elemhez (fi.istcsőhöz) csatlakoztathatő, amely arra megfelelő
minősítéssel rendelkezik.

Az égéstermék-elvezető berendezés (kémény) használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait
nem éghető anyagű (A1 tűzvédelmi osztályú) anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani. A
koromzsákot és a tisztító ajtókat, idomokat állandóan zárt állapotban kell tartani.

A keletkezett fiist elvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagű, az égéstermék
legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú, megfelelő minősítéssel rendelkező
összekötő elem (fiistcső) használhatő. Az égéstermék elvezetéséről úgy kell gondoskodni,
hogy az g}ujtási veszélyt ne okozhasson.

3. A szén-monoxid mérsezés meselőzése

A szén-monoxid-mérgezés elsősorban valamely tüzelő berendezés nem nregfelelő
üzemeltetéséből adódik. A le_qtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része az égéstermék-
elvezető. a kémény. Amerinyiben a kérnény járata leszűkü| (behulló tégla, vakolat, bekö|töző
madarak, darazsak stb. rniatt), úgy, a helyiség levegőjét lrasználó. nyílt égésterű hőtermelŐ-
berendezésből az égéstermék e8), része vagy egésze a hel.viségbe áramlik vissza. Ha ez

bekövetkezik. a lakásban lévő levegő szén-monoxid-koncentráciőja megemelkedik, arni
rossztrllétet vagy halált okozhat.

További veszélyforrást jelenthet a vaskályha, a gázkonvektor, a cserépkályha, a kandalló, a

kemence hozzájárulhat a gáz fe|szabadulásához. Különös figyelmet kell fordítani a propán-
bután gázpalackkal működő sziesztakályhák üzemeltetésekor, mivel ezek a berendezések az
átlagosnál nagyobb a szén-monoxid kibocsátása, ráadásul kivezető kéménnyel nem
rendelkezik.

A nyitott égésterű tüzelőberendezések megfelelő működéséhez szükséges levegő utánpótlását
biztosítani kell, ezért a lakásfelúj ításhoz kapcsolódó nyilászárő beépítésénél fokozott
figyelemmel kell eljárni, lehetőség szerint szakember véleményét kikérni.

A jogszabály betartását a tűzvédelmi hatóság
ellenőrzi!



4. A káresetek elkerülése érdekéhen tartsuk bezzalábbiakat:

Az égéstermék-elvezető rendszer nem megfelelő műszaki állapota, vagy a tiszíítás hiánya
kéménl,tüzek és szén-monoxid mérgezések okozója is lehet, ennek érdekében a kémények
i dő sz ako s e 1 lenőrzé s é t, tisztitását e 1 ke 1 l vé geztetn i !

a) A kémény áILapotát előírt időszakonként (évente) ellenőriztetni kell!
b) Minden berendezés beszerelését és telepítését csak a megfelelő szakképesítéssel

rendelkező szakember végezheti !

c) Az időszakos és kötelező felülvizsgálatokat, ellenőrzéseket kizárő|ag csak a
megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember végezheti !

d) Az ingatlan használója köteles biztosítani a kéményseprők munkavégzéséhez
szükséges feltételeket! Lehetővé kell tenni az érintett helyiségbe való bejutást, a
padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé törlénő feljutást, a 'tisztítónyílás, az
összekötőelem biztonságos megközelíthetőség ét, tisztíthatőságát és a szén-monoxid
méréséhez szükséges mérőnyílást.

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


