KAZÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
3127 Kazár, Tanács út 1.
E-mail: kazar@kazar.hu
Tel/Fax: (32) 341 333
Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:00 – 17:00; Kedd, Szerda 8:00 – 12:00; Csütörtök: nincs; Péntek: 8:00 - 12:00

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI törvény alapján

ÉRTESÍTEM
a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a 401/2015. (XII.15.) számú rendeletével

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátására
2016. január 1-jétől
a hivatásos katasztrófavédelmi szervet
jelöli ki, mely feladatot közfeladatként látja el.
A kéményseprő-ipari tevékenységet a természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan és
társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezető társasházi osztatlan közös tulajdonban az előzetes írásbeli értesítése szerinti első és második időpontban térítésmentesen végzi.
A kéményseprő-ipari tevékenység sormunka keretében:
a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
c) a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését,
figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is;
d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
e) az összekötő elem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
f) a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének
ellenőrzését; valamint
g) a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri
rendeletnek megfelelő szén-monoxid érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére
vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését
kell elvégezni.
Sormunka keretén kívül megrendelésre végezik el:
a) az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában meghatározott feladatokat;
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b) az időszakos ellenőrzések között esetileg felmerülő, sormunkában meghatározott feladatokat;
c) az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését;
d) a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzését, tisztítását;
e) a 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását, ha annak feltételei adottak;
f) az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat;
g) a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő tervfelülvizsgálatot a benyújtott tervdokumentáció alapján.

Nem tartozik a kéményseprő-ipari tevékenység körébe:
1.
2.
3.

az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása,
a használaton kívüli égéstermék-elvezető, valamint
az az égéstermék-elvezető, amelynek elhelyezésére szolgáló épületrészt, épületet jogerős hatósági
döntéssel lezártak vagy életveszélyesnek nyilvánítottak, a döntés visszavonásáig.

Sormunka keretén kívül megrendelésre végezik el:
az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában meghatározott feladatokat;
az időszakos ellenőrzések között esetileg felmerülő, sormunkában meghatározott feladatokat;
az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését;
a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzését, tisztítását;
8. a 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzését, tisztítását, ha annak feltételei adottak;
9. az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki vizsgálatokat;
10. a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezető műszaki megoldás megfelelőségével öszszefüggő tervfelülvizsgálatot a benyújtott tervdokumentáció alapján.
4.
5.
6.
7.

Kazár, 2015. december 21.
PH.
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