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Új jogszabályok, új rendező elvekkel, új szemlélettel, 

változatlan szakmai (műszaki) megítéléssel.

 2015. évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari 

tevékenységről (egylakásos ingatlanok!)

 99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari 

tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari 

közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 

2016. július 1 (Új rendszer, új struktúra, Katasztrófavédelem szerepköre)

2018. Január 1 (csökkenő szolgáltatási szint)

Helyzetkép



 Katasztrófavédelem szerepe 

 Szerv, szolgáltatók, közszolgáltatók

 Magánszemélyek, közületek alapján történő differenciálás

 Egylakásos ingatlanok esetében a kötelező sormunka 

tevékenység, megrendelésre végzendő szolgáltatássá 

minősülése

 Szakmai fejezetekben változás történt, ami korábban a 

gyakoriságot érintette, most fogalom meghatározások 

szakmai megítélése területén generál kérdéseket 

 Technológiai folyamatok változatlanok, adminisztrációs, 

nyilvántartási  tevékenység bonyolódott 

Helyzetkép



Új fogalom meghatározás a kivitelezési tevékenységekkel 

kapcsolatban:

égéstermék-elvezető átalakítása: olyan műszaki, építészeti beavatkozás, amely az égéstermék-
elvezető eredeti állapotát megváltoztatja; (BM 1. § aa))

égéstermék-elvezető felújítása: olyan műszaki-technológiai beavatkozás, amely az eredeti 
állapot visszaállítását eredményezi, és amelynek következtében az égéstermék-elvezető 
műszaki előírásoknak megfelelő működésére vonatkozó biztonsági jellemzők az eredeti 
állapothoz képest nem változnak, (BM 1. § ac))

égéstermék-elvezető javítása: olyan kis mértékű, legfeljebb az égéstermék-elvezető egyméteres 
szakaszát érintő műszaki-technológiai - kivéve az égéstermék-elvezető tömörségét érintő -
beavatkozás, amely az eredeti állapot visszaállítását eredményezi, és amelynek következtében 
az égéstermék-elvezető műszaki előírásoknak megfelelő működésére vonatkozó biztonsági 
jellemzők az eredeti állapothoz képest nem változnak; (BM 1. § ad))

Változások



égéstermék-elvezető átalakítása: olyan műszaki, építészeti beavatkozás, amely az égéstermék-elvezető eredeti állapotát 
megváltoztatja; (BM 1. § aa))

égéstermék-elvezető felújítása: olyan műszaki-technológiai beavatkozás, amely az eredeti állapot visszaállítását eredményezi, 
és amelynek következtében az égéstermék-elvezető műszaki előírásoknak megfelelő működésére vonatkozó biztonsági 
jellemzők az eredeti állapothoz képest nem változnak, (BM 1. § ac))

égéstermék-elvezető javítása: olyan kis mértékű, legfeljebb az égéstermék-elvezető egyméteres szakaszát érintő műszaki-
technológiai - kivéve az égéstermék-elvezető tömörségét érintő - beavatkozás, amely az eredeti állapot visszaállítását 
eredményezi, és amelynek következtében az égéstermék-elvezető műszaki előírásoknak megfelelő működésére vonatkozó 
biztonsági jellemzők az eredeti állapothoz képest nem változnak; (BM 1. § ad))

Változások



Változások alkalmazása?



Változások alkalmazása?



Változások alkalmazása?



Új fogalom meghatározás:

égéstermék-elvezető eredeti állapota: a létesítés vagy átalakítás esetén az átalakítás 
időpontjában hatályos műszaki előírások alapján történt jogszerű használatbavételkor meglévő 
műszaki-biztonsági jellemzők összessége; (BM 1. § ab))

Ami változatlan:

égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló 
szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezésben keletkezett 
égésterméket a tüzelőberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétől a szabadba 
vezetheti; (Kstv. 1. § 1.)

Műszaki szempontból az új fogalmak eltérő értelmezése 

nehézkessé teszi a megítélést és a technológia megfelelő 

megválasztását!



Új fogalom meghatározás okozta szakmai nehézségek:

A jelenleg érvényben lévő műszaki szabványok és az égéstermék-elvezető jogszabály szerinti 
fogalma alapján műszaki biztonsági jellemzők összességének kell tekinteni minden működést 
befolyásoló, méretezéskor kötelezően figyelembe veendő tényezőt, melyeket átfogóan az alábbi 
ábra szemléltet.

Műszaki biztonsági jellemzők



Új jogszabályok, új rendező elvekkel, új szemlélettel, 

változatlan szakmai (műszaki) megítéléssel

Ami biztos:

 újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető,

 használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető, vagy

 tüzelőanyag-váltás,

 tüzelőberendezés csere

esetében műszaki vizsgálat megrendelése kötelező az ingatlan jellegétől, és az

égéstermék elvezető típusától függetlenül!!

Ami kritikus: Az egylakásos ingatlanok (többnyire?? családi házak) esetében felmerülő

szabálytalanságok hosszú távú fennmaradásnak lehetősége

Eljárás



Meglévő állapotok

 Műszaki szempontból továbbra is kritikus

 Gáztüzelő berendezések-égéstermék elvezetés (életkor, 

alkalmasság, üzemeltethetőség fenntarthatósága)

 Szabályozásból adódó nehézségek

 Erp. hatásai, bizonytalanság (különösen érdekes terület a 

gyűjtőkémény)

 Kontroll feladatok tagoltsága, hatékonysága!?

 Szankciók alkalmazása, következmények nem megfelelő ismerete

 A szereplők együttgondolkodásának hiányosságai, 

következményei

Helyzetkép



Helyzetkép



Helyzetkép



Új jogszabályok

„Új hibakód értelmezés”

Minden ciklikus ellenőrzés során
Gáztüzelő berendezések esetén 11 kWth <500 kWth

30 napos türelmi határidő megjelenése a fekete szerelések okán



Új jogszabályok

„Új hibakód értelmezés”



Új jogszabályok

„Új hibakód értelmezés”



1/j hibakód

„1000 ppm”



Égéstermék szén-monoxid tartalmának ellenőrzése

Kéményseprő továbbra sem végez gáz műszaki biztonsági felülvizsgálati tevékenységet, 

de már másnak sem kötelező!!!!

 Veszélyhelyzetek kiszűrése

 Műszaki biztonsági szempontok

 Gáztüzelő berendezések energiatakarékos üzemeltetése

 Kapcsolódás a gázkészülék karbantartási tevékenységhez

 Hatásfok növekedés

 Energiatakarékosság

 Gazdasági hatások

 Környezetvédelem

Szakmai változások

Prioritások változása



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


