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Amit a kéményseprő jogszabályok 

előírnak! 

 2015. évi CCXI. Törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről 

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

törvény végrehajtásáról 

 21/2016. (VI. 9.) BM rendelete 
a ke ́ménysepro ̋-ipari teve ́kenyse ́g ellátása ́nak szakmai szabályairól  

 

Égéstermék-elvezető 
berendezések tervezése, 

kivitelezése és ellenőrzése 
MSZ 845:2012 (2012. május) 



Kéményseprőipari jogszabályok, 

törvények 

2015. évi CCXI. Törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről: 

1.§ 2. 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 kiléptetésére szolgáló kivezetéstől a szabadba vezetheti  

Tehát: A törvény kimondja, és tisztázza, hogy minden égéstermék elvezető 
rendszer (függetlenül attól, hogy együtt tanúsított avagy sem) kéményseprő 
hatáskörbe tartozik. 

Mindegy, hogy a készülék égéstermék elvezetés módja szerinti besorolása: 
C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9..... 

 Azt jelenti, hogy minden „égéstermék-elvezetőt” kötelesek vagyunk 
átvetetni! 

 



Kéményseprőipari jogszabályok, 

törvények 

 
 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (1) Helyszíni műszaki vizsgálat 

szükséges 

 a) az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően 

 aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-

elvezető  

 Azt jelenti, hogy minden „égéstermék-elvezetőt” az előírt műszaki 

vizsgálatot követően szabad a tulajdonosnak, használónak üzembe 

helyezni  



7/2016. (II. 22.) NGM rendelet  

 MBSZ értelmében: 5.1.1.1. A kivitelező felelőssége: 

  A kivitelező köteles a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon 

a vonatkozó jogszabályokban előírtak betartásával, valamint a 
felhasználó jogos igényeinek figyelembevételével végezni munkáját. 

  Az a gázszerelő, aki az egyszerűsített készülékcserét - külön, a készülék 
cserére vonatkozó külön megállapodás szerint - végzi, a készülékcserével 

járó munkája mellett (a kiviteli terv hiányára tekintettel) felelős: 

  b) a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges 
engedélyek,nyilatkozatok, 

  tanúsítványok és egyéb dokumentumok meglétének ellenőrzéséért; 

  c) a felhasználó biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos 
kötelezettségeiről történő szakszerű tájékoztatásáért; 

 Tehát: A tulajdonos, használó kötelessége az égéstermék-elvezetők 
műszaki vizsgálatát megrendelni, és erről az MBSZ értelmében a 

kivitelezőnek kell korrekt tájékoztatást adnia a megrendelő felé. 

 



Nyomás-, és tömörségi próba 

 

 Az égéstermék-elvezető berendezések tömörségét az első üzembe 
helyezés előtt, valamint utána négyévente kell ellenőrizni. 

 

 Az égéstermék elvezetése a tetőhéjazat fölé vagy természetes huzat, illetve 
mesterséges elszívás hatására, vagy túlnyomással történik. 

 

 A korszerű gáztüzelő berendezések esetén a tüzelőberendezésből kilépő 
égéstermék hőmérséklete olyan alacsony, hogy a kialakuló huzat, 
felhajtóerő nem elegendő az égéstermék elvezetésére, így ventilátor 
beépítésével kell pótolni a szükséges szállítónyomást, egyes, elektromos 
áramot termelő gáz- vagy dízelmotoroknál pedig a technológiából adódik 
az égéstermék nagy nyomással való elvezetése.  



GYŰJTŐKÉMÉNYEK 

 Termofor (gyűjtő) kémények: „Olyan függőleges akna, amely több szintről 

gyűjti össze, illetve vezeti el az égésterméket.” 

 A kémények felfelé bővülő, kör alakú beton 

   elemekből állnak. 

 Kezdetben szilárd tüzelésű, nyílt égés térű 

   készülékeket lehetet csatlakoztatni. 

Forrás: Macskásy Árpád-Központi fűtés (1975) 

 



GYŰJTŐKÉMÉNYEK-JELENLEGI 

ÁLLAPOTOK 



GYŰJTŐKÉMÉNYEK-KIALAKÍTÁSI 
MEGOLDÁSOK 

 Kötelező kazánonként 

   beépíteni visszacsapó-szelepet 

 



Köszönöm a  figyelmüket! 


