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Először is nézzük meg: mivel is 
foglalkozik a Magyar Kémény 
Kft.? Ez a cég, mint kéménysep-
rő-ipari közszolgáltató szeretné 
megismertetni az olvasókkal 
azt, milyen fő tevékenységeket 
végez a szolgáltatási területén. 
Kezdjük azzal, hogy milyen 
jogszabályi háttér szabályozza 
a kéményseprő szolgáltatást. 
A kéményseprő-ipari közszolgál-
tatás kötelező igénybevételéről 
az 1995. évi XLII. törvény ren-
delkezik, a törvény végrehajtási 
rendelete pedig 1996-ban jelent 
meg. A rendelet száma 27/1996 
(X. 30.). Ezt azért írjuk le, hogy 
aki szeretné ezeket elolvasni, 
könnyebben megtalálja akár az 
interneten is. Mi most inkább a 
napi életünkről szeretnénk tájé-
koztatást adni az olvasóknak. 

A kéményseprő-ipari köz-
szolgáltató alapvetően kétféle 
munkát végez:
1.  kötelezően – nem megrende-

lésre – elvégzendő ellenőrzé-
sek, tisztítások,

2.  megrendelésre elvégzendő 
munkák.

1. A kötelező ellenőrzések, tisz-
títások elvégzése során közvet-
lenül találkozunk a lakossággal, 
cégekkel, közintézményekkel. 
Ez az a kapcsolódási pont, ahol 
a dolgozóinkról és a munkavég-
zésről képet kapnak a lakosok, 
és itt dől el a közszolgáltató és 
az ingatlantulajdonosok, hasz-
nálók közötti további kapcso-
lat milyensége is. A mi célunk 
az, hogy a kötelező jelleg minél 
kisebb hangsúlyt kapjon. Ne 
azért engedjenek be minket az 
ingatlanokba kéményt ellenőriz-
ni és tisztítani, mert az kötelező! 
Sokkal inkább azért, mert tud-
ják, hogy az általunk elvégzett 
munka csökkenti a tûzveszély 
kockázatát, növeli a vagyon- és 
életbiztonságot. 

Szilárd tüzelőanyagot (fa, bri-
kett, szén, olaj, pellet) használó 
tüzelőberendezés esetén évente 
két alkalommal, gázt (földgáz, 
PB gáz, biogáz) használó tüze-
lőberendezésnél évente egyszer 
találkoznak velünk, általában 
20-25 perc időtartamra. Ebben az 
időtartamban benne van a meg-
érkezés, a bejutás, a kémény(ek) 
ellenőrzése, a dokumentálás, a 
fizetés és a távozás is. Ehhez ter-
mészetesen szükséges az ingat-
lantulajdonosok segítsége is, 
hogy a kémény(ek) nyomvona-
la teljes hosszában vizsgálható 
legyen, biztosított legyen a fel-
jutási lehetőség, ha szükséges, 
legyen létra.
2.  A megrendelésre elvégzendő 
munkáknak két fő csoportja van, 

a kéményvizsgálat és a tervfe-
lülvizsgálat. A kéményvizsgálat 
lehet kivitelezés közbeni, a 
kémény vagy a tisztítónyí-
lás eltakarása előtti vizsgálat, 
vagy lehet végleges vizsgálat. 
Ezekben az esetekben egyszeri 
találkozásról van szó, de mivel 
ezek a bevizsgált kémények 
bekerülnek a nyilvántartásba és 
a közszolgáltatás körébe, innen-
től kezdve a kötelező vizsgálat, 
tisztítás során ismét, féléves, 
éves ciklusokban találkoznak 
a megrendelők a kéménysep-
rővel.

A tervfelülvizsgálat előfor-
dulhat az építési engedélyezési 
tervhez vagy a bejelentési terv-
hez kapcsolódóan. Ez a gyakor-
latban az építkezés megkezdése 
előtti és az építkezés befejezése 
utáni tervfelülvizsgálatot jelenti. 
Ebben az esetben a tervfelülvizs-
gáló a beadott tervdokumentáció 
és a tervezői nyilatkozat alapján 
elvégzi az ellenőrzést, és arról 
igazolást ad. Ezzel a kéménysep-
rő szolgáltató a felelősség egy 
részét magára vállalja, és egyfaj-
ta háttérbiztonságot nyújt a ter-
vezőnek és a tulajdonosnak is.

Szûkítsük tovább a kört, néz-
zük meg konkrétan: mi a dolga a 
kéményseprőnek?

A Magyar Kémény Kft., mint 
kéményseprő-ipari közszolgál-
tató szeretné megismertetni az 
olvasókkal azt, hogy mi is a 
feladata a kéményseprőnek a 
legsûrûbben előforduló kémény-
típusoknál. Kezdjük mindjárt 
a legkevesebb érdemi munkát 
igénylő tartalék kéményekkel. 
A tartalék kéményeket sok tulaj-
donos hiedelmével ellentétben 
évente egyszer kell ellenőrizni, 
tisztítani azonban csak akkor 
kell őket, ha szükséges.

A szilárd tüzelésû tüzelőbe-
rendezések kéményeit évente 
kétszer kell ellenőrizni és tisz-
títani.

A tisztítás során a korom-
zsákba lehullott seprési marad-
ványt (korom, pernye) éven-
te egyszer kell eltávolítani. 
Gázüzemû tüzelőberendezések 
kéményeit évente egyszer kell 
ellenőrizni, tisztítani csak akkor 
kell őket, ha szükséges. Hogy 
mikor szükséges? Például akkor, 
ha oda nem való tárgy, falevél, 
ág, madárfészek, madártetem 
stb. kerül a kéménybe, ami a 
rendeltetésszerû használatot 
akadályozza. 

De nézzük is, mit kell csinál-
nia a dolgozónak a munkavég-
zés során?

Jellemzően ellenőrző feladatai 
vannak ma már a kéményseprő-
nek. Először is meg kell vizsgál-
nia, hogy a kémény a kémény-

Ezek  után  nincs  más  dol-
gunk, mint  hogy  bemutassuk 
munkatársainkat,  alapvetően 
azért, hogy fogadják őket biza-
lommal.

Nagy  Gábor  54 éves, eredeti 
végzettségét tekintve geológus, 
egészségügyi gázmester. 2003-
ban kezdte meg kéményseprő 
pályafutását, majd 2005-ben 
kéményvizsgáló és 2008-ban 
kéményseprőmester szakvizs-
gát tett. Érd egész területén 
a kéményvizsgálat és tervfe-
lülvizsgálat feladatát látja el. 
Szakmai tapasztalatát tekintve 
2012 óta a Magyar Kémény Kft. 
érdi ügyfélszolgálati irodájának 
vezetője. 

Papp  József  62 éves. 2008-tól 
betanított kéményseprőként 
látja el társaságunk legfonto-
sabb feladatát, a sorseprést. 
A 3-as körzetben, az Alsóvölgyi 
utca, Ürmös utca, Csaba utca, 
Fürdő utca, a Riminyáki utca 
illetve a Bor utca, Burgundi 
utca, Bikavér utca és környékén 
látja el feladatát. 

Tóthi  György  41 éves. 2009-
től betanított kéményseprőként 
végzi tevékenységét, jelenleg 
szakmunkásképzésen vesz 
részt. Érden az ötös körzet alá 
tartozó Lőcsei utca, Tárnoki 
utca, Bagoly utca, Holló utca, 
Túzok utca, Vadlúd utca, illetve 
a nyolcas körzet, Kossuth Lajos 
utca területén sorseprési tevé-
kenységet végez. 

Tircsi  Árpád  41 éves. Vég-
zettségét tekintve kazángépész, 
kazánkezelő, géplakatos. 2006-
tól mellékállásban kéménysep-
rőként dolgozik. A 6-os kör-
zetben tevékenykedik, ami a 
Kutyavári utca, Ligetszépe utca, 
Balatoni utca és a Duna utcát 
foglalja magába.

Hajdó  Zsolt  49 éves. 2009-től 
dolgozik a társaságnál, mint 
betanított kéményseprő, eredeti 
végzettségét tekintve villany-
szerelő. Tevékenységét a 2-es 
övezetben végzi, mely az Iparos 
utcát, Földmunkás utcát, a Bem 
teret, a Visegrádi utcát, a Sóskúti 
utcát, valamint a Szovátai utcát 
foglalja magába.

Csenki István 60 éves. Tényleges 
végzettségét tekintve kőolaj-fel-
dolgozó és -elosztó, vegyipari 
gépésztechnikus, ipari gáz- és 
olaj-tüzelőberendezés kezelő. 
2007-től végzi betanított 
kéményseprőként a sorsep-
rést. Tevékenységét eredetileg 
Százhalombatta teljes területén 
végzi, ugyanakkor jelenleg az 
érdi 4-es körzet, úgy mint a 
Gyula utca, Diósdi utca, Sárd 
utca, Budafoki utca, és Budai 
utcában látja el a sorseprő tevé-
kenységet. 

Zagyi  Róbert  42 éves. Eredeti 
végzettségét tekintve könnyû-
gépkezelő, szobafestő, mázoló, 
tapétázó. 2011-től mint betanított 
kéményseprő szolgálja ügyfele-
inket a négyes körzetben, azaz 
a Gyula utca, Diósdi utca, Sárd 
utca, Budafoki utca, és a Budai 
utcában, illetve a hetes körzet-
ben, a Hivatalnok utca környé-
kén létszámhiány miatt besegít. 

Szabó Zsolt  44 éves. Végzettségét 
tekintve könnyûgépkezelő, 
2011-től végzi cégünknél a sor-
seprést mint betanított munkás. 
Jelenleg szakmunkásképzésben 
vesz részt. Területét tekintve az 
egyes körzethez tartozik, mely 
a Szövő utca, Törökbálinti utca, 
Tetőfedő utca, Folyondár utca 
és a Bajcsy-Zsilinszky utca kör-
nyékét foglalja magába.

Petrof  Péter  50 éves. Eredeti 
végzettségét tekintve ipari gáz- 
és olaj-tüzelőberendezés keze-
lő. Jelenleg szakmunkásképzés-
ben vesz részt, 2011-től beta-
nított kéményseprőként végzi 
a sorseprést. Érden a nyolcas 
körzetet, a Kossuth Lajos utca, 
Szent István utca, Alsó utca, 
Felső utca, Ercsi utca és Érd-
ófalu területét látja el. 

A hetes körzetben az Alispán 
utca, Fehérvári út környékén és 
a nyolcas körzetben az Arany 
János utca, Thököly Imre utca, 
Nagy Lajos utca, Könyves 
Kálmán utca és környékén lét-
számhiány miatt több kémény-
seprő is megfordulhat.
Kérjük,  fogadják  bizalom-

mal kéményseprőinket!

Tájékoztató a kéményseprésrõl
seprő számára biztonságosan 
megközelíthető-e.

Ellenőriznie kell, hogy az 
előző évi ellenőrzés-tisztítás 
során feltárt hibákat, hiányossá-
gokat megszüntették-e.

Vizsgálnia kell, az előző évi 
ellenőrzés-tisztítás óta keletkez-
tek-e hibák, szabálytalanságok a 
kéményben.

Vizsgálnia és ellenőriznie kell 
a kémény átjárhatóságát, azaz, 
hogy semmi sem akadályozza 
az égéstermék, a füst normális 
távozását.

Gázüzemû tüzelőberendezés-
nél mûszerrel kell ellenőriznie, 
hogy a keletkezett égéstermék 
maradéktalanul tud-e távozni.

A gázüzemû – zárt égésterû 
– tüzelőberendezések esetén 
oxigénszintmérő mûszerrel 
vizsgálnia kell, hogy az oxigén-
szint megfelelő-e az adott hely-
ségben. 

Az ellenőrzésen túl tisztítási 
feladatai is vannak a kémény-
seprőnek.

A kéményjáratot szükség sze-
rint ki kell tisztítania a kémény 
teljes hosszában.

A füstcsatornát és a kémény-
tartozékokat (koromzsák ajtó, 
kéménytoldó, padlástéri tisz-
tító ajtó, szikrafogó) is tisztí-
tania kell. A keletkezett szilárd 
hulladékot el kell távolítania a 
kéményből, és a tulajdonos által 
biztosított gyûjtőedénybe kell 
helyeznie. Nem feladata viszont 
a kéményseprőnek a keletkezett 
hulladék elszállítása.

Amennyiben a kémény típu-
sa lehetővé teszi a kiégetést, a 
kémény belső felületén lerakódott 
és kéményseprőszerszámmal el 
nem távolítható égésterméket 
kiégetéssel kell eltávolítani.

A munkavégzés során dolgozó-
ink többféle szerszámot és esz-
közt használnak. Ezek közül a 
legfontosabbak az alábbiak:
•  kefeszár rugós apparát vagy 

rugós kefefejjel
•  kefeszár mûanyag kefefejjel
•  golyós rugós apparát
•  teleszkópos tükör
•  égéstermék-visszaáramlás 

érzékelő
•  oxigénszintmérő

Néhány további alapvető infor-
máció:

Ügyfélfogadás: 
hétfő: 8.00–16.00, szerda: 14.30–
17.30, péntek: 8.30–11.00

A cég által végzett  
tevékenységek:
• Sorseprés
• Kéményvizsgálat
• Tervfelülvizsgálat

információk

Ingyenes egészségügyi 
szűrővizsgálat

Időpont:  2012. május 19. szombat 9–12 óráig

Helyszín:  a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény  
szervezésében, a Felső utcai bejárat előterében

A szűrés során:
•  Tüdőgyógyász
•   Kardiológus
•   Gyerekgyógyász
•   Onkológus
•   Bőrgyógyász
•   Urológus
•   Laboratórium
•   Népegészségügyi Szolgálat-ÁNTSZ

várja tanácsaival a kedves látogatókat!


