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TISZTELT BUDAPESTIEK!
2010 végén világos elképzelésekkel vágtunk bele a városüzemeltetés átalakításába: 
a rend megteremtése és a hatékonyság növelése mellett a közmű cégek átlátható 
működésének biztosítását tűztük ki célul. A budapestiek biztonsága és a lakosság 
szolgálata érdekében erősítjük a szolgáltatók ügyfél-kapcsolati tevekénységét, teljes 
körű tájékoztatását.

A Főváros területén a Fővárosi Önkormányzat feladata a kötelező kéményseprő-
ipari szolgáltatás ellátása. Ezen feladatot a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft.-n keresztül látjuk el. A több mint egymillió budapesti kémény biztonságos 
üzemelésének biztosításával az itt élők családjának és vagyonának védelmét 
szolgáljuk.

Ezt a célt, azaz a fővárosi polgárok biztonságát és könnyebb tájékozódását 
szolgálja ez az áttekinthető és közérthető kiadvány, amely összefoglalja a 
kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb információkat. Hisszük, hogy ez 
a hiánypótló tájékoztató hozzájárul ennek az élet- és vagyonbiztonságot növelő 
közszolgáltatásnak a további javításához, a közszolgáltatás fontosságának 
megismeréséhez és a lakossággal történő együttműködés gördülékenyebbé 
tételéhez az itt élők teljes megelégedésére.

Tisztelettel,

Tarlós István
Budapest főpolgármestere
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG KÉMÉNY 
ELLENŐRZÉSRE?

A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és 
a meleg víz használatának biztosítása is. Az ezt szolgáló épületgépészeti 
berendezések használata más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában 
bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelőberendezések és a hozzájuk 
kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából 
fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett, 
kötelező ellenőrzés.

„A kéményseprés életvédelmi 
és tűzmegelőzési célokat szolgál.”

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás tűrése némi kellemetlenséggel jár az ingatlantulajdonosok és 
használók számára, hiszen a vizsgálat idejére otthon kell maradni. Azonban 
azt a rövid időt, amit az ingatlanok többségében évente egyszer esedékes 
ellenőrzés jelent, nemcsak törvényileg kötelező, de érdemes is erre áldozni. 
A kémények esetleges szabálytalanságai, illetve életveszélyes állapota annak 
használója mellett a környezetében élők életét és vagyonát is veszélyezteti.

Sajnos a fővárosi kémények állapota meglehetősen rossz, 85-90%-uk egyidős 
magával az épülettel. Az évtizedekkel ezelőtt téglából vagy betonelemekből 
épített, nyitott égésterű és jellemzően szilárd tüzelésre épített hagyományos, 
gravitációs kémények állagát jelentősen rontja a gáztüzelés. A hagyományos 
kémények szerkezetét a gáz-égéstermék lehűléséből adódó kéménykorrózió 
mellett az erózió, illetve a közlekedési forgalom által keltett rezgések, rázkódások 
rombolják. A budapesti kéményállomány legalább egyharmada felújításra 
szorul. Több tízezer kémény műszaki állapota közvetlenül életveszélyes, ami 
megközelítőleg ugyanennyi családot érint.

Mindezek alapján az élet- és a preventív tűzvédelem érdekében a lakosság 
legfontosabb tennivalója, hogy segítse elő a kémények rendszeres ellenőrzését.
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A FŐVÁROSI KÉMÉNYEKET?
A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Budapest kéményseprő-
ipari közszolgáltatója. A főváros egész közigazgatási területén kizárólagos 
joggal végezzük e tevékenységet. A több mint egymillió fővárosi kéménnyel 
kapcsolatos élet- és tűzvédelmi feladatok keretében gondoskodunk 
a lakásban és más helyiségben lévő tüzelőberendezések égéstermékeinek 
elvezetésére szolgáló – épülő vagy már használatban lévő – kémények és 
tartozékaik ellenőrzéséről, tisztításáról, műszaki felülvizsgálatáról, 
a használatukkal összefüggő nyilatkozatok elkészítéséről és kiadásáról.

„Egymillió budapesti kémény ellenőrzését látjuk el.”„Egymillió budapesti kémény ellenőrzését látjuk el.”
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„A szolgáltatás díját az ingatlan tulajdonosának kell megfizetnie.”
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KINEK SZÁMLÁZZUK A 
KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJÁT?

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás a Fővárosi Önkormányzat 
kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik, a fogyasztó számára pedig 
kötelezően igénybe veendő, amit törvény ír elő. A közszolgáltató és az ügyfél 
közötti jogviszony a törvény erejével jön létre, azaz írásbeli szerződés nem 
szükséges.

A kötelező közszolgáltatás címzettje minden esetben az ingatlan tulajdonosa, 
aki egyben a díj megfizetésére is kötelezett. Többlakásos épületek esetén 
ezen kötelezettség a társasházat terheli, tekintettel arra, hogy a kémény – 
mint  az épület biztonságát szolgáló épületrész – a társasház osztatlan közös 
tulajdona, így a kéménysepréssel kapcsolatos kötelezettségeket a társasház 
közösségének kell viselnie.
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A SZOLGÁLTATÁS DÍJÁT?
A szolgáltatási díjat a Fővárosi Közgyűlés határozza meg

•	 a	kémény	típusa	(egyedi,	gyűjtő,	központi),
•	 a	tüzelési	mód	(gáztüzelés,	illetve	szilárd-	vagy	olajtüzelés),
•	 a	kémény	igénybevételének	jellege	(üzemelő	vagy	tartalék)	és
•	 a	kéményseprő-körzet	település-szerkezetének	figyelembevételével.

A közszolgáltatás díja a vállalkozás költségeit és a hatékony működés érdekében 
végrehajtott fejlesztéseket fedezi. A mindenkori díjak megtalálhatóak 
a www.kemenysepro.hu oldalon.

„A szolgáltatás díja csak a szolgáltatás 
költségeire terjed ki.”
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MIÉRT KELL OTTHON MARADNI 
AZ ELLENŐRZÉSKOR?

Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy így csökkenthetők minimális szintre 
a kémények használatából eredő kockázatok, azaz rendszeres ellenőrzésükkel 
és karbantartásukkal biztosítható az emberi élet és az ingatlanok védelme.

„Az évi, általában egy vizsgálat rövid idejét érdemes 
és kötelező is erre áldozni.”

Emellett jogszabályi kötelezettség a kéményseprőt beengedni. 
A	63/2012.	(XII.	11.)	BM	rendelet előírja az ingatlan tulajdonosának 
a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi feltételek biztosítását, 
így különösen az érintett helyiségekbe való bejutást.
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TUDHATÓ-E ELŐRE, MIKOR JÖN 
A KÉMÉNYSEPRŐ?

A kéményellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást nem szezonális jelleggel 
végzi a közszolgáltató, így a kéményellenőrzés nem korlátozódik a fűtési 
szezonra. A gáz tüzelés esetében előírt évi egy, illetve a szilárd tüzelés 
esetében előírt évi két ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás biztosítja 
a kémények megfelelő működését. A FŐKÉTÜSZ munkatársai az év minden 
munkanapján januártól decemberig folyamatosan ellenőrzik a fővárosi 
kéményeket.

  „Minden év ugyanazon időszakában vagyunk várhatóak.”

A kéményseprők az ellenőrzés előtt legalább nyolc nappal plakát útján 
értesítik az ingatlantulajdonosokat a vizsgálat időpontjáról. A jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a plakátot többlakásos, illetve többszintes épület 
esetén a kapualjban kell kihelyezni, míg laza beépítésű (családi házas) 
övezetben az épület bejáratára kell jól látható módon elhelyezni. Amennyiben 
munkatársaink a meghirdetett időpontban zárva találják a lakást, azaz nem 
tudják elvégezni az ellenőrzést, úgy névre szóló értesítést hagynak a helyszínen 
a második vizsgálat időpontjáról.

„Előzetes értesítés nélkül sosem érkezik a kéményseprő.”

A vizsgálatra minden esetben 8.00	és	15.00	óra	között kerül sor. Az ellenőrzés 
várható napjáról cím alapján is tájékozódhat a 	www.kemenysepro.hu	oldalon.
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MIÉRT A FŐKÉTÜSZ HATÁROZZA 
MEG AZ ELLENŐRZÉS IDŐPONTJÁT?

A Főváros területén több mint egymillió kéményen kell ellátni a kötelező 
közszolgáltatást. Ahhoz, hogy a díjat alacsony szinten lehessen tartani, 
az ellenőrzést „sormunka” jelleggel kell végezni, azaz épületről épületre 
haladva, előre tervezett, ütemezett módon.

„Csak ütemezett munkavégzéssel tartható 
alacsonyan a szolgáltatási díj.”

Az egyedi, nem tervezett munkavégzés jelentősen növelné a költségeket, 
és ezáltal a közszolgáltatás díját, azaz a lakosság terheit. Egy teljesen 
általános, hagyományos üzemű egyedi gáztüzelésű kémény éves díja havi 
szinten kevesebb, mint 200 forint. Ezzel a kéményseprés az egyik legolcsóbb 
közszolgáltatás.

MI A KÖVETKEZMÉNYE, 
HA NEM JUT BE A KÉMÉNYSEPRŐ?

A Fővárosi Közgyűlés 2012. július 1-jével módosította a közszolgáltatásra 
vonatkozó rendeletét (74/1997). A módosítás célja, hogy a kötelező 
közszolgáltatás költségét ne kizárólag a jogkövető állampolgárok fizessék 
meg, hanem minden ingatlantulajdonos, azok is, akik korábban nem 
biztosították a közszolgáltatás teljes körű elvégzését. Amennyiben 
a közszolgáltató a második kiszállás során sem tud az ingatlanba bejutni, 
a közszolgáltatás díjával megegyező összegű pótdíjat köteles felszámítani.

„Nemcsak a jogkövető állampolgárok fizetik 
a közszolgáltatás díját.”

A második alkalommal is zárva talált lakások esetében tájékoztatjuk 
a tulajdonost arról, hogy a szolgáltatást 30 napon belül köteles igénybe venni 
a közszolgáltatótól. Amennyiben ez nem történik meg, arról értesítenünk kell 
a bírságolási jogkörrel rendelkező tűzvédelmi hatóságot.
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HOGYAN TÖRTÉNIK AZ ÉVES 
KÉMÉNYELLENŐRZÉS?

A meghirdetett ellenőrzési időpontban a kéményseprő ellenőrzi, és szükség 
esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezető berendezéseit. 
Az ellenőrzés során természetesen biztosítani kell a hozzáférést a koromzsák 
ajtóhoz és a többi ellenőrző nyíláshoz.

„Az ellenőrzés sokféleképpen történhet: 
szemrevételezéstől az ipari kamera használatáig.”

A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében ellenőrzi az égéstermék 
maradéktalan eltávozását is. Mindemellett meg kell győződnie az 
égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságáról, illetve fel kell tárni az 
esetleges hibákat és szabálytalanságokat is a teljes nyomvonal mentén. 
E tevékenységhez célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgálóeszközöket, 
adott esetben műszereket is alkalmaz. Kollégáink az égéstermék-elvezetőben 
összegyűlt anyagokat szükség szerint kiszedik, amihez a tulajdonosnak 
biztosítania kell egy arra alkalmas edényt vagy vödröt.

„A helyszíni ellenőrzések esetén készpénz átvételre 
nem jogosultak kollégáink.”

Munkavégzésének megtörténtét igazoltatja egy - az ellenőrzött kéményekről 
kiállított - tanúsítványon, amelynek egy példányát átadja az ingatlan 
tulajdonosának vagy használójának.
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MI TÖRTÉNIK, HA A KÉMÉNY 
ÁLLAPOTA NEM MEGFELELŐ?

Amennyiben a kéményseprő életveszélyt állapít meg egy kéménynél, vagy azt 
tapasztalja, hogy a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa 
nem hárította el, jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van az
illetékes hatóság felé. A hatóság ilyen esetekben jogosult bírság kiszabására, 
illetve kötelezik a tulajdonost a probléma megszüntetésére.

„A szabálytalan állapotú kéményeket a szolgáltató 
az illetékes hatóságoknak jelenti át.”

Feltárt életveszély esetén a kéményseprő ún. Figyelemfelhívás nyomtatványt 
hagy a helyszínen, amely tartalmazza a probléma megnevezését, leírását.
Amennyiben az életveszélyesnek nyilvánított kéményre gáztüzelésű 
berendezés van kötve, úgy azt a gázszolgáltató felé is jelentenünk kell, 
ami a gázszolgáltatásból való kizárást is maga után vonhatja. Amennyiben 
szabálytalanságot tapasztalunk azt szintén az ún. Figyelemfelhívás 
nyomtatványon jelezzük, és felhívjuk a tulajdonos figyelmét annak 
megszüntetésére.
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MILYEN ESETBEN KELL, ÉS LEHET 
A SZOLGÁLTATÓHOZ FORDULNI?

A rendszeres, éves ellenőrzés mellett a lakosok alapvetően a kéményvizsgálat 
és szakmai nyilatkozat készítés kapcsán találkoznak munkatársainkkal. Ezt 
a közszolgáltatást az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni vizsgálata, 
a használatbavételhez szükséges vizsgálat, az újonnan épített vagy javított, 
illetve újra használatba vett kémények használatba vétele előtti vizsgálata, 
tüzelőberendezés-csere során kötelező igénybe venni. Ide tartoznak azok 
a vizsgálatok is, melyeket a tüzelési mód, a kémény terhelésének, vagy 
bármely paraméterének megváltoztatásakor kötelező elvégeztetni.

„Egyetlen vizsgálattal sok százezer forintot 
takaríthat meg.”

Több esetben ugyan nem kötelező, de mindenképpen érdemes nyilatkozatot 
kérni tőlünk. Lakásvásárláskor gyakori rejtett hiba a rossz állapotú kémény. 
Kéményseprői nyilatkozat nélkül szinte bizonyosan nem fedezhető fel egy 
ilyen probléma. Egy megrendelt vizsgálattal sok százezer forintot takaríthat 
meg a lakásvásárló.

„Szakmai nyilatkozatunkkal sok százezer forint 
takarítható meg.”

Tüzelőberendezés cseréjét, illetve fűtési rendszer felújítását megelőzően is 
hasznos előzetes kéményseprői nyilatkozatot kérni, amely alapján pontosan 
meg lehet határozni, hogy a kivitelező milyen paraméterek mellett köteles 
elvégezni a munkát. Emellett javasoljuk, hogy az ingatlantulajdonos úgy 
állapodjon meg a kivitelezővel, hogy a szakember a megfelelő minősítésű 
kéményseprői nyilatkozat elkészültéig vigye végig a folyamatot. Így biztosítható, 
hogy a kivitelező az előírásoknak megfelelően teljesítse megbízását.
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MIÉRT ÉRDEMES MÁR A 
TERVEKET VÉLEMÉNYEZTETNI A 
SZOLGÁLTATÓVAL?

Egy-egy beruházás esetében már a tervezési fázisban érdemes a kéményre 
vonatkozó terveket a közszolgáltatóval véleményeztetni. Tervfelülvizsgálati 
szolgáltatásunk segítségével sok költség és bosszúság takarítható meg.

„Építési engedélyezési tervének véleményeztetésével 
pénzt takaríthat meg.”

MIRE KELL FIGYELNI SZILÁRD 
TÜZELÉSRE VALÓ ÁTÁLLÁSNÁL?

Az elmúlt években a gázár-növekedés, a gázellátás terén jelentkező 
bizonytalanság, illetve a kandalló nyújtotta hangulat divatja okán, egyre több 
háztartásban állítanak üzembe valamilyen szilárdtüzelő berendezést.
A fa-, olaj, illetve széntüzelés kialakítása azonban komoly tervezést igényel. 
A meglévő, jellemzően falazott kémények tömörségük, kialakítási módjuk, 
nedvességgel szembeni ellenálló képességük tekintetében nem felelnek 
meg a kor követelményeinek. A kiválasztott kéményjáratot a legtöbb esetben 
megfelelő bélelés révén alkalmassá kell tenni a szilárdtüzelésre.

Szilárd	tüzelőanyag	használatának	főbb	veszélyei:

•	 Nedves	tüzelőanyag	használata	rontja	a	falazat	és	az	épület	
szerkezetének	állékonyságát,	növeli	a	spontán	koromégés	veszélyét.

 
•	 A	nem	megfelelő	tüzelőanyaggal	történő	fűtés	során	végbemenő	

kontrollálatlan	kémiai	folyamatok	amellett,	hogy	szennyezik	
							a	természetet,	a	tüzelőberendezést	is	károsítják.
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„Rendszeres és szakszerű ellenőrzésekkel minimalizálható 
a mérgezések veszélye.”
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HOGYAN ELŐZHETŐ MEG 
A SZÉN-MONOXID MÉRGEZÉS?

A tüzelőberendezés és a fűtési rendszer használatában rejlő legfőbb veszély 
a szén-monoxid mérgezés. Az ilyen balesetek megelőzésének kulcsa az 
ellenőrzés. A tragédiák alapvetően három okra vezethetők vissza:

A tüzelőberendezés nem megfelelő működése a tragédiák egyik legfőbb 
forrása. Ennek okán kötelező a gázkészüléket öt évente, a csatlakozó 
vezetékeket tíz évente arra jogosult szakemberrel felülvizsgáltatni. Ezen 
vizsgálat mellett azonban javasolt minden évben még a fűtési szezon indulása 
előtt karbantartatni a készüléket.

Sok esetben az ingatlan levegő-utánpótlásának elégtelensége áll a mérgezés 
hátterében. A korszerű, jól záródó nyílászárók, illetve az ingatlanban uralkodó 
nyomásviszonyokat megváltoztatni képes készülékek (jellemzően szagelszívó) 
beépítésekor gondoskodni kell a megfelelő levegő-utánpótlásról. Minden ilyen 
esetben érdemes szakemberrel konzultálni

Kötelező-e	
a	közszolgáltatás?

10	millió	főre	jutó	
halálesetek	száma

Magyarország igen 18

Belgium nem 150

Lengyelország nem 130

Franciaország nem 63

Amennyiben a szükséges baleset-megelőzést biztosító lépésekről,
azaz a tüzelőberendezés és a kémény ellenőrzéséről, illetve a megfelelő 
levegő-utánpótlásról gondoskodtunk, érdemes szén-monoxid riasztót 
is felszereltetnünk az otthonunkba. Fontos tudni azonban, hogy ezek az 
érzékelők nem a CO-mérgezések megelőzését szolgálják, hanem kiegészítő 
biztonsági felszerelésként a szén-monoxid visszaáramlás okozta balesetek 
minimalizálását segíthetik elő. Az eszköz megvásárlásakor olyan neves, a 
területen jelentős múlttal rendelkező gyártó készülékét válasszuk, amely 
korrekt és teljes körű tájékoztatást ad a termékről.

A budapesti lakosok többsége jogkövető, de sajnos magas az ún. „zárt 
lakások” aránya, azaz azon lakások száma, ahová nem tudnak bejutni 
a kéményseprők. A kéményseprőt beengedni nemcsak, hogy kötelező, 
hanem érdemes is. A nemzetközi összehasonlító adatok alapján elmondható, 
hogy a közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő jellege jelentősen 
hozzájárul a mérgezések megelőzéséhez.
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“Forrás: ESCHFÖ, MOKÉSZ”
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ELÉRHETŐSÉGEINK
Központ
1067 Budapest, Eötvös u. 21.
Tel.: (1) 474 7000
Fax: (1) 332 1150
info@kemenysepro.hu

Ügyfélszolgálati	iroda
1142 Budapest, Rákospatak u. 70-72.
Tel.: (1) 999 0664
Fax: (1) 354 1927
ugyfelszolgalat@kemenysepro.hu
Félfogadás:
Hétfő és csütörtök: 8:00-15:00
Kedd és péntek: 8:00-11:00
Szerda: 8:00-20:00

Műszeres	Szolgáltató	és	Tervfelülvizsgáló	Iroda
1142 Budapest, Rákospatak u. 70-72.
Tel.: (1) 460 3080
Fax: (1) 220 9946
Félfogadás (kizárólag tervfelülvizsgálati ügyekben):
Hétfő: 10.00-14.00
Szerda: 7.00-14.00
Csütörtök: 7.00-11.00
Péntek: 7.00-10.00

Ügyeleti	szolgálat
Szombati ügyeleti szolgálatunkról, a fűtési idényben hétvégenként hétfő reggelig 
nyújtott, a veszélyhelyzetek megoldását segítő ügyeletünkről, illetve a karácsonyi 
időszak alatti ügyeleti szolgálatáról naprakész információkkal szolgál honlapunk 
(www.kemenysepro.hu).
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KIRENDELTSÉGEK
Kerület Cím Telefon

I-XII. I. Fő u. 19. 355 7491

II. II. Margit Krt. 7. 212 2852

III. III. Bécsi út 219-221. 250 3196

IV-XV. XV. Száraznád u.2-6. 389 0747, 306 0744

V. VI. Rózsa u. 95. 318 5479

VI-VII. VII. Akácfa u.55. 331 3574, 322 0244

VIII. VIII. Baross u. 86. 314 2861

IX. IX. Üllői út 29. 218 0772

X-XIV. XIV. Jávorka Á. u. 2. 261 3564, 383 2911

XI-XXII. XI. Bicskei út 4. 466 5525

XIII. XIII. Visegrádi u. 15. 339 8607

XVI-XVII. XVII. Ferihegyi u. 33. 257 9827

XVIII-XIX. XVIII. Baross u. 13. 291 0120

XX-XXI-XXIII. XX. Attila u. 18. 283 0513

KIRENDELTSÉGEK 
FÉLFOGADÁSI RENDJE:
Hétfő: 14.00-15.00
Kedd: 7.00-9.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: 7.00-9.00
Péntek: 8.00-12.00
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