Tisztelt Lakosság!
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége kiemelt figyelmet fordít a lakás- és kéménytüzekre, valamint a szén-monoxid
mérgezések megelőzésére, ezért a következő tájékoztatást nyújtja:
•
•

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari szerv látja el közfeladatként
Ennek keretein belül a kéményseprő ipari szerv végzi a következő feladatokat:
o kémények ellenőrzését, tisztítását és műszaki felülvizsgálatát,
o a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának
ellenőrzését,
o gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatának jogszabály szerinti
megtörténtének ellenőrzését,
o szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére vonatkozó
kötelezettség teljesülését, valamint működőképességének ellenőrzését.

•

Az felsorolt munkálatokat a kéményseprő-ipari szerv megrendelésre látja el,
magánszemélyeknek térítésmentesen. Ezeket a feladatokat évente egy alkalommal el kell
végeztetni.
A kémény műszaki felülvizsgálatát, időlegesen használt ingatlanok esetében négyévente,
olyan kéménynél, amelyre gáznemű anyaggal üzemelő tüzelő berendezés vagy zárt
égésterű tüzelőberendezés csatlakozik, kétévente kell elvégeztetni.

•

•

Az ingatlan használója köteles:
o a kéményseprő-ipari szerv feladatainak ellátását lehetővé tenni és az ehhez szükséges
feltételeket biztosítani,
o közvetlen tűz- és életveszélyre utaló szabálytalanság esetén a tüzelőberendezés és
kémény használatát azonnal megszűntetni,
o Az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat mihamarabb, de legkésőbb a
következő ellenőrzésig megszűntetni,
o amennyiben szén-monoxid érzékelő található az ingatlanban, ennek műkőképességét
az ingatlan használójának biztosítani kell,
o a szén-monoxid érzékelő tisztítását és karbantartását a gyártói utasítások szerint el kell
végezni, valamint kalibrálását legalább 5 évente el kell végeztetni,
o a szén-monoxid érzékelő műszaki élettartamának lejártát követően cserélni kell, illetve
a berendezés megfelelőségéről illetve cseréjéről szóló dokumentumokat meg kell
őrizni.

•

A kémény és az éghető anyag között akkora távolságot kell tartani, vagy olyan
hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag fel ne gyulladhasson.

•

A kémény nem használható, ha a műszaki állapota nem megfelelő, vagy nem végezték el
a kötelező vizsgálatot és tisztítást.

•

Olyan kémény nem használható melynek falába tűzveszélyes épületszerkezet van beépítve.

•

A kémény használaton kívüli bekötő és tisztító nyílásait, hézagmentesen lezárva, a tisztító
ajtókat pedig folyamatosan zárva kell tartani.

•

A keletkezett füst elvezetésére csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, és megfelelő
minősítéssel rendelkező füstcső használható. Az égéstermék-elvezetésről úgy kell
gondoskodni, hogy az gyulladásveszélyt ne okozhasson.

Tisztelettel kérjük a fenti előírások betartását a problémák megelőzése érdekében.

