
életvédelem

Védje családját minősített
szén-monoxid vészjelzővel!
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HONEYWELL XC70
szén-monoxid vészjelző

a FŐKÉTÜSZ-től

fogyasztóvédelmi hatóság által tesztelt,
és kiválónak minősített készülék

7 év élettartam és garancia, mely idő 
alatt a készülék nem igényel karbantartást

teljes magyar nyelvű kézikönyv és
telepítési útmutató

web: www.kemenysepro.hu levél: 1443 Budapest, Pf. 155.
e-mail: üzenetküldő modulon keresztül  a kemenysepro.hu oldalon
telefon: (1) 999 0664 (Félfogadás: H 8.00-20.00; K-P 8.00-14.00)

Tegyen meg mindent
a kockázatok minimalizálása érdekében!

Vegye igénybe a rendszeres kéményellenőrzést,
mivel az előírás szerinti műszaki állapotú és 
megfelelő időközönként ellenőrzött kémény a 
biztonság alapfeltétele!
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2 Gondoskodjon a tüzelőberendezés, gázkészülék 
karbantartásáról, mert a balesetek többsége ezek 
rossz műszaki állapotából fakad! Kérje szakszer-
víz vagy gázkészülék szerelő szakember segítsé-
gét!

3 Tegyen meg mindent a szükséges levegő-után-
pótlás biztosításáért, és a meglévő szellőzőket 
ne takarja el, mert ezzel jelentősen csökkenthető 
a szén-monoxid visszaáramlása kockázata!

Hangolja össze a különböző készülékek műkö-
dését, mert a gázkészülék üzemelését az elszí-
vók, ventilátorok és a szilárd tüzelésű kályhák, 
kandallók negatívan befolyásolhatják!
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biztonság

Rendeljen végleges kéményseprő-ipari nyilatko-
zatot, ha tüzelőberendezés csere történt, vagy 
kéményét felújítatta, átalakítatta, valamint, ha új 
kémény került kialakításra! Pozitív nyilatkozat ki-
adása előtt nem fizesse ki kivitelezőjét!
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Az elmúlt két évben több alkalommal is változtak a 
kéményseprő-ipari  jogszabályok. Bizonyos ingatlan-
típusok és bizonyos ügyfelek számára ingyenessé, 
illetve önkéntessé vált a kéményellenőrzés, míg más 
esetekben fizetős és kötelező maradt. Jelen kiadvány 
belső oldalain segítséget talál ahhoz, hogy könnyeb-
ben el tudjon igazodni az aktuális szabályozásban.
A változások ellenére a kéményellenőrzés az egyik 
legfontosabb élet- és vagyonvédelmi közszolgáltatás, 
mely kulcsfontosságú az esetleges tragédiák - első-
sorban a szén-monoxid mérgezés - elkerülésében.

Tisztelt Ügyfelünk!

Térjen át elektronikus kapcsolattartásra!

elektronikus dokumentumok

elektronikus értesítés az ellenőrzésről

online megrendelési lehetőség

A jövőbeni gyorsabb és könnyebb kapcsolattartás 
érdekében éljen a kéményseprő-ipari törvény adta 
lehetőséggel, és térjen át az elektronikus kapcsolat-
tartásra! Töltse le az erre vonatkozó nyilatkozatot a 
www.kemenysepro.hu oldalon!



CSALÁDI HÁZBAN LAKOM TÁRSASHÁZI LAKÁSBAN LAKOM
Céges tulajdonban van vagy

van bejegyzett székhely
Magántulajdonú és

nincs bejegyzett székhely
Céges tulajdonban van vagy

van bejegyzett székhely
Magántulajdonú és

nincs bejegyzett székhely

Kötelező számomra az ellenőrzés?
Köteles megrendelni

az ellenőrzést.
Nem kötelező az ellenőrzés. Köteles igénybe venni az ellenőrzést.

Az igénybevétel történhet szóban úgy, hogy a kéményseprő által 
javasolt időpontban Ön igénybe veszi a kéményellenőrzést. Ön írásban 
vagy elektronikusan is leadhatja egyedi megrendelését. Ez utóbbi 
esetben a szolgáltatónak 90 nap áll rendelkezésére azt elvégezni.

A kéményellenőrzés elvégzése érdekében a kéményseprő 
által megadott két időpont valamelyikében biztosítani kell az 
ingatlanba történő bejutást.

Kapok értesítést az ellenőrzésről? Igen, de az értesítés tájékoztató jellegű.
Igen. Az értesítésben szereplő időpontok

kötelezők és nem módosíthatók.
A kéményseprő által elhelyezett ellenőrzésre vonatkozó tájékoztató 
célja, informálni az ügyfelet, hogy a jelzett időpontban adminisztrációs 
teher nélkül, szóbeli megrendelés útján igénybe veheti a kéményelle-
nőrzést.

A kéményseprő az ellenőrzés előtt legalább 15 nappal, a 
társasházban elhelyezett plakát útján ad tájékoztatást az 
ellenőrzés első időpontjáról. Sikertelen első kísérlet esetén 
értesítést hagy a második időpont megjelölésével, mely az 
első időponttól számított 15-30 napon belülre esik.

Kell fizetnem az ellenőrzésért? Az ellenőrzés díjköteles. Az ellenőrzés ingyenes. Az ellenőrzés díjköteles. Az ellenőrzés ingyenes.

Az ellenőrzés minden esetben 
díjköteles és azt kiszállási díj is 
terheli.

Gáztüzelés esetében kétévente, 
szilárd tüzelés esetében évente 
egy ellenőrzés ingyenes. Minden 
további ellenőrzés díjköteles és 
kiszállási díj is terheli.

A kéményseprő által adott idő-
pontokban elvégzett ellenőrzés 
díjköteles, de kiszállási díj nem 
terheli. Minden megrendelt 
további ellenőrzés díjköteles és 
kiszállási díj is terheli.

A kéményseprő által adott 
időpontokban elvégzett 
ellenőrzés ingyenes. Min-
den megrendelt további 
ellenőrzés díjköteles és 
kiszállási díj is terheli.

Kell pótolnom az elmaradt
ellenőrzést?

Kötelező az ellenőrzés pótlása. Nem kötelező a pótellenőrzés. Kötelező az ellenőrzés pótlása.

Amennyiben a kéményellenőrzés 
a kéményseprő által javasolt idő-
pontban nem lett elvégezve, úgy 
azt egyedileg meg kell rendelni 
adott év október 2-ig.

Tekintettel arra, hogy a kéményel-
lenőrzés igénybevétele önkéntes, 
annak pótlása nem kötelező, 
de javasolt, mivel így jelentősen 
csökkenthetők a kéményhaszná-
latban rejlő kockázatok.

Ha a két meghirdetett időpontban nem tudta a kémény-
seprő elvégezni az ellenőrzést, akkor a második sikertelen 
időponttól számított 30 napon belül pótellenőrzést kell 
rendelni, mely után szolgáltatási díjat kell fizetni. 30 napon 
túli megrendelés esetén a szolgáltatási és a kiszállási díjat is 
meg kell fizetni.

Milyen következménye van, ha nem 
vettem igénybe az ellenőrzést?

Hatósági eljárás indul. Nincs jogkövetkezménye. Hatósági eljárás indul.

Amennyiben az adott évi ellen-
őrzés nem történt meg, úgy a 
szolgáltató köteles az érintett 
címet átjelenteni a hatóságnak, 
aki felszólítja az ügyfelet az elle-
nőrzés pótlására, végső esetben 
pénzbírságot róhat ki.

Ugyanakkor az ellenőrzést 
javasolt rendszeres időközön-
ként igénybe venni tekintettel 
arra, hogy az ingatlantulajdonost 
büntető és polgári jogi felelősség 
is terhelheti az esetleges balese-
tekért, tragédiákért.

Amennyiben az adott évi ellenőrzés nem történt meg, úgy 
a szolgáltató köteles az érintett címet átjelenteni a hatóság-
nak, aki felszólítja az ügyfelet az ellenőrzés pótlására, végső 
esetben pénzbírságot róhat ki.


