
KÉMÉNYELLENŐRZÉSI
TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

Idei évtől jelentősen bővültek a kéményseprő által 
végzendő szakmai feladatok, melyekről ezúton 
szeretnénk tájékoztatni Önt. Az élet- és vagyon-
védelem erősítése érdekében a jogszabályok 
új feladatok ellátását írják elő a kéményseprők
számára.
A www.kemenysepro.hu oldalunkon regisztráló 
ügyfeleinket ingyenesen e-mail-ben és SMS-ben 
is értesítjük az ellenőrzés első időpontjáról, illetve 
megrendeléseiket is néhány kattintással le tudják 
adni.
Munkánkat továbbra is az élet és a családok
védelmében végezzük, reméljük az Ön megelé-
gedésére!



Mely új feladatokkal bővült a 
kéményellenőrzés?

Levegő-utánpótlás
ellenőrzése

Milyen célból kell végezni
az új feladatokat?

Szén-monoxid visszaáramlás
megelőzése

Miként történik az új feladatok
ellátása a gyakorlatban?

Lehetséges veszélyforrások
felmérése

Összekötő elem
ellenőrzése

Kémény minden elemének
vizsgálata

Füstcső műszaki ellenőrzése,
szükség szerinti tisztítása

Égéstermék CO tartalmának 
mérése

Veszélyek és energiafelhasználás 
csökkentése

Égéstermék CO szintjének
műszeres méréseCO

„A szén-monoxid mérgezések legfőbb oka a 
lakás levegő-utánpótlásának elégtelensége

és a kémény biztonságos működéséhez
szükséges nyomásviszonyok megváltozása.”

„A füstcső, mely eddig nem esett ellenőrzés 
alá, az égéstermék elvezetésének része. A rossz 

állapotú vagy nem átjárható füstcső
szén-monoxid visszaáramlást okozhat.”

„Az égéstermék CO tartalma jól mutatja, hogy 
egy gáztüzelő berendezés biztonságosan mű-
ködik-e. A magas érték karbantartásra szoruló 

tüzelőberendezésre utal.”

A tüzelőberendezés biztonságos működéséhez 
szükséges levegő-utánpótlás biztosításán túl az 
ellenőrzés kiterjed azon háztartási eszközökre 
is (konyhai elszívó, fürdőszobai ventillátor stb.), 
amelyek vákuumot okozhatnak, és ezzel veszé-
lyeztethetik a kémény biztonságos működését.

A kéményseprőnek a lehetséges problémák 
feltérképezése érdekében a lakás minden 
helyiségébe be kell jutnia. Ellenőrzi, hogy a 
nyílászárók fokozott záródásúak-e, szükség 
esetén van-e megfelelő légbevezetés, van-
nak-e a lakásban az égéstermék elvezetést 
hátrányosan befolyásolni képes eszközök.

Az ellenőrzés hozzájárul a biztonságos műkö-
déshez az égéstermék elvezetés teljes hosszá-
ban. Az ellenőrzéssel jelentősen csökkenthetők 
a kémény használatából fakadó kockázatok.

Az ellenőrzés a füstcső tisztítónyílásán át, 
ennek hiányában a füstcső leszerelésével és 
ellenőrzés utáni visszaszerelésével történik, 
ha ez roncsolás mentesen elvégezhető. A 
szükség szerinti tisztítás némi kosszal járhat. 
Az ellenőrzés és tisztítás feltételeit a lakástu-
lajdonosnak kell biztosítania.

A mérés segítségével csökkenthető a rosszul 
működő gáztüzelő berendezés használatában 
rejlő kockázat, és kiszűrhetők azon készülékek, 
amelyek karbantartást igényelnek, vagy haszná-
latuk már életveszélyt jelenthet.

A kéményseprő kalibrált műszerrel négy évente, 
a füstcsövön található mérőnyíláson keresztül 
ellenőrzi az égéstermék szén-monoxid tartal-
mát. Mérőnyílás hiányában a kéményseprő 
fúróval alakít ki lyukat a füstcsövön. A mérés 
eredményéről a felragasztott matrica és a tanú-
sítvány szolgál információval.



INGYENES E-MAIL ÉS SMS ÉRTESÍTÉS
A kéményellenőrzést a jogszabályoknak megfelelően 
nem egyedi címenként, hanem területi egységen-
ként, utcánként végzi Társaságunk. Így kiszállási 
díj nem terheli a szolgáltatást. Ennek során megadjuk 
az első és az adott esetben szükséges második 
ellenőrzési időpontot. Ezen időpont hazánkban 
egyedüli közszolgáltatóként legfeljebb négy órás 
intervallumot jelent. Természetesen tudjuk, hogy 
mindez nehézséget okozhat Önnek. Az elektronikus 
értesítési szolgáltatásunkkal az Ön számára is jobban 
tervezhetővé válik az ellenőrzés időpontja.
A www.kemenysepro.hu oldalon történő regisztráció 
során kérheti ingyenes értesítésünket, így az ellen-
őrzés előtt 7 nappal e-mailben, 3 nappal korábban 
pedig SMS-ben tájékoztatjuk a munkavégzés idő-
pontjáról.
Az elektronikus értesítés mellett az ellenőrzés idő-
pontját a jogszabályi előírásoknak megfelelő pla-
kát, illetve értesítés útján is jelezzük. Reméljük, 
szolgáltatásunkkal zökkenőmentessé tudjuk tenni 
az éves kötelező ellenőrzés elvégzését.



Az Ön kéményseprője:

ELÉRHETŐSÉGEK, INFORMÁCIÓK
A közszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat 
az „Információk” menüpontban találja meg honla-
punkon.

www.kemenysepro.hu

1399 Budapest, Pf.: 641

www.kemenysepro.hu
oldalon keresztül

(1) 999 0664
Félfogadási idő:
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd-Péntek: 8:00-14:00


