A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota

27/1996. (X. 30.) BM rendelet
a kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. §-ának (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendelem el:
1. § (1) A kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezett
ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülı vagy már használatban lévı tüzelıberendezés
égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a tartalékkéményt is -, valamint tartozékainak
mőszaki felülvizsgálatára, ellenırzésére, tisztítására és szakvélemény adására.
(2) A közszolgáltatás nem terjed ki arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek
bekötınyílásait és tisztítónyílásait befalazták vagy nem éghetı anyaggal tömören, illetıleg egyéb nem
oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon
megjelölték.

Fogalommeghatározások
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) kéményseprıkörzet: az a helyi önkormányzat által meghatározott mőködési terület, amelyen belül a
szolgáltató a közszolgáltatás teljes körét valamennyi tulajdonos tekintetében rendszeresen köteles ellátni;
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b) füsttömörség-próba: olyan kéményvizsgálat, melynek keretében a 729 cm -nél (27 cm x 27 cm) nem
nagyobb kürtıkeresztmetszető épített, szerelt, bélelt, valamint kürtıkeresztmetszettıl függetlenül a
mesterséges égéstermék elvezetéső kémények füsttömörségének az ellenırzését végzik;
c) kémény (füstcsatorna): olyan szilikát alapanyagból, fémbıl, mőanyagból vagy ezek együttesébıl
kialakított - jellemzıen függıleges tengelyirányú - építménynek, épület- vagy épületgépész szerkezetnek
minısülı, zártszelvényő, gravitációs vagy mesterséges áramlás elvén mőködı rendszer, amely alkalmas a
tüzelıanyag elégetésével mőködı tüzelıberendezés (hıtermelı berendezés) füstgáza (égésterméke)
elvezetésére;
d) használatban lévı kémény: olyan égéstermék elvezetı rendszer, amelyre tüzelıberendezés (hıtermelı
berendezés) van rákötve;
e) kéménytartozék: a kéményhez csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely a
kémény ellenırizhetıségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos mőködését szolgálja, így különösen a
koromzsák, a kondenzedény, a koromzsákajtó, a tisztítóajtó, a füstcsatorna, a bekötınyílás, a füstsíp, a
kéménytoldó, a szikrafogó, a kitorkollást módosító szerkezet;
f) tartalékkémény: olyan kémény, amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerő hıellátás miatt nem
áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság miatt használható állapotban való
tartása szükséges.
(2) Közvetlen élet- vagy tőzveszély:
a) a kémény falazatába beépített éghetı anyag, illetıleg a kéménynek közvetlenül éghetı anyaggal vagy
épületszerkezettel történı érintkezése;
b) a ki nem égethetı kémény belsı felületén lerakódott szurokréteg;
c) a kémény tisztítási feltételeinek hiánya (így különösen a padlástéri tisztítóajtó vagy a koromzsákajtó
hiánya, illetıleg az, ha a koromzsákajtó vagy - tetın kívüli tisztítás esetén - a kémény megközelítése nem
biztosított);
d) a repedezett kémény falazat;
e) az omladozó kéményfej;
f) az éghetı tetıhéjalás (nád) esetén, a szikrafogó hiánya;
g) az égéstermék tartós visszaáramlása;
h) a külön jogszabályban meghatározott feltételek hiánya miatt nem használható kémény
használatbavétele, mőködtetése.

Használatban lévı kémények mőszaki felülvizsgálata, ellenırzése és tisztítása
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3. § Az egyedi, győjtı- és a 4096 cm -nél (64 cm x 64 cm) kisebb kürtıkeresztmetszető központi hıellátó
tüzelıberendezések füstgáz elvezetésére szolgáló kéményeinél és azok tartozékainál négyévenként az
esedékes ellenırzés és tisztítás alkalmával feltárás (bontás) nélküli mőszaki felülvizsgálatot kell végezni.
4. § (1) Szilárd- és olaj-tüzelıberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló egyedi és győjtıkéményeket,
valamint azok kéménytoldóit és szikrafogóit - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - félévente egy
alkalommal kell ellenırizni és tisztítani.
(2) Évente egy alkalommal kell ellenırizni és tisztítani
a) az (1) bekezdésben meghatározott kémények bekötınyílásait - a cserépkályhák bekötınyílásai
kivételével -, továbbá koromzsákjait, füstcsatornáit, valamint
b) a mellékcsatornás győjtıkémények mellékcsatornáit.
(3) Négyévenként kell ellenırizni és tisztítani azokat az (1) bekezdésben foglalt kéményeket, amelyeket
külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegységben használnak.
(4) Szilárd- és olaj-tüzelıberendezés füstgáz elvezetésére szolgáló központi kéményeket, valamint azok
tartozékait, ha a kéménykürtı keresztmetszete
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a) 4096 cm -nél (64 cm x 64 cm) kisebb, a használat ideje alatt három havonta,
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b) 4096 cm (64 cm x 64 cm) vagy annál nagyobb, évente egy alkalommal
kell ellenırizni és tisztítani.
5. § (1) A kéménykürtı felületérıl a szabványos tisztítóeszközzel el nem távolítható szurokréteget
kiégetéssel kell eltávolítani.
(2) Tilos kiégetni az olyan kéménykürtıt,
a) amelynél kiégetés esetén tőzveszély áll fenn;
b) amelynek a rendeltetésszerő használhatóságát a kiégetés károsíthatja;
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c) amelynek a keresztmetszete a 729 cm -t (27 cm x 27 cm) meghaladja.
6. § Gáz-tüzelıberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló
a) egyedi és győjtıkémények átjárhatóságát és a keletkezı égéstermék maradéktalan eltávozását évente
egy alkalommal ellenırizni kell, e kéményeket, valamint azok kéménytoldóit, szikrafogóit, bekötınyílásait a cserépkályhák bekötınyílásai kivételével -, kondenzgyőjtıit, koromzsákjait, füstcsatornáit, továbbá a
mellékcsatornás győjtıkémények mellékcsatornáit, ha szükséges, egyidejőleg tisztítani is kell;
b) központi kémények átjárhatóságát és a keletkezı égéstermék maradéktalan eltávozását - a kémény
keresztmetszetétıl függetlenül - évente egy alkalommal ellenırizni kell, és ha szükséges egyidejőleg
tisztítani is kell.
7. § (1) A tartalékkémények és tartozékaik rendeltetésszerő használhatóságát - a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel - évente egyszer ellenırizni kell és a tisztítást, ha szükséges, egyidejőleg el kell végezni.
(2) A külön jogszabályban meghatározott idıszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülıegység
tartalékkéményeit és tartozékait négyévenként ellenırizni kell, és ha szükséges, a tisztítást egyidejőleg el kell
végezni.
8. § (1) Ha a kémény szerkezete, a használt tüzelıanyag minısége, a tüzelés módja vagy más ok tőzbiztonsági érdekbıl - szükségessé teszi, a kéményt és tartozékait a 4. §-ban és a 6. §-ban elıírtaknál
gyakoribb idıközönként kell ellenırizni és tisztítani.
(2) A gyakoribb idıközönkénti ellenırzés és tisztítás szükségességét a szolgáltató állapítja meg,
melyet írásban kell az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: tulajdonos) részére
megindokolni. Vita esetén az ellenırzés és a tisztítás szükségességét az építésügyi hatóság határozatban
állapítja meg.
9. § (1) A szolgáltatónak a mőszaki felülvizsgálat, az ellenırzés és a tisztítás keretében az e rendelet
mellékletében részletezett munkálatokat kell elvégeznie.
(2) A közszolgáltatást - a 11. § (1)-(4) bekezdésében foglalt kivételekkel - külön megrendelés nélkül kell
elvégezni.
10. § (1) A szolgáltató a kéményseprı-ipari közszolgáltatás végzésének várható idıpontjáról fél évvel,
míg a munkavégzés tényleges idıpontjáról legalább 8 nappal megelızıen köteles a tulajdonost írásban vagy
hirdetmény útján, illetıleg a helyben szokásos más módon értesíteni. A szolgáltatónak az ellenırzési és a
tisztítási munkákat rendszeresen azonos évszakban kell elvégeznie.
(2) Ha a tulajdonos a helyszínre történı bejutást, vagy a munka akadálytalan elvégzését, ismételt
szabályszerő értesítés ellenére akadályozza, a szolgáltató köteles az elsı fokú tőzvédelmi hatóságot írásban
értesíteni.
(3) Ha a szolgáltató a közszolgáltatás ellátása során szabálytalanságot észlel, írásban köteles felhívni a
tulajdonos figyelmét annak megszüntetésére.

(4) A következı esedékes munkavégzéskor a szolgáltató köteles ellenırizni, hogy a szabálytalanságokat
megszüntették-e. Amennyiben a szükséges intézkedés nem történt meg, a szolgáltató az elsı fokú építésügyi,
illetıleg tőzvédelmi hatóságot köteles írásban értesíteni.
(5) Közvetlen élet- vagy tőzveszély esetén a szolgáltató köteles a kémény, illetıleg a tüzelıberendezés
használatának azonnali megszüntetésére a tulajdonost írásban felhívni. Egyidejőleg a szolgáltató az elsı fokú
tőzvédelmi, illetıleg építésügyi hatóságnak, továbbá gáz-tüzelıberendezés esetén a területi gázszolgáltatónak
bejelentést tesz.

A kémények használatával összefüggı szakvélemény
11. § (1) Új égéstermék-elvezetıket kivitelezés közben, eltakarás elıtt a kémény kivitelezıjének
jelenlétében a szolgáltatóval ellenıriztetni kell. A megrendelésnek a szolgáltató 3 munkanapon belül köteles
eleget tenni. Az ellenırzés eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.
(2) Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez a szolgáltató a kémények
megfelelıségét tanúsító szakvéleményt ad ki.
(3) Újonnan épített vagy javított, illetıleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá esı
kéményeket és tartozékait csak azok megfelelıségét tanúsító szakvélemény birtokában lehet üzemeltetni.
(4) Gázüzemő, továbbá - a tüzelési mód vagy a kémény terhelésének megváltozása esetén - más
tüzelıberendezést meglévı kéménybe kötni csak a kémények megfelelıségét és terhelhetıségét tanúsító
szakvélemény birtokában szabad.
(5) A 3. §-ban meghatározott mőszaki felülvizsgálat eredményét a szolgáltató szakvéleménnyel igazolja.
12. § (1) A szakvéleményt - a 11. § (4)-(5) bekezdésében foglalt szakvélemények kivételével - a
megrendeléstıl számított 8 napon belül kell kiadni.
(2) A 11. § (4) bekezdésében foglalt szakvéleményt a megrendeléstıl számított 15 napon belül, a 11. § (5)
bekezdésében foglalt szakvéleményt 30 napon belül kell kiadni.
(3) A szakvélemény másolatát a szolgáltató 5 évig köteles megırizni.

Nyilvántartás
13. § (1) A szolgáltató a közszolgáltatás során általa elvégzett munkát sormunkakönyvben tartja nyilván.
(2) A sormunkakönyvnek a következı adatokat tartalmaznia kell:
a) a körzetben lévı épületek, önálló rendeltetéső egységek címét;
b) az épületen található kémények fajtáját (egyedi, győjtı-, központi kémények), a kémények égéstermékelvezetés szerinti jellegét, számát, valamint a tartalékkéményeket;
c) az elvégzett munkák megnevezését;
d) a munkák elvégzésének idıpontját;
e) a munkavégzı nevét;
f) a munkavégzést igazoló nevét és az igazolás (aláírás) jogcímét, olvasható (nyomtatott) betőkkel;
g) a munkavégzést igazoló aláírását.
(3) A szolgáltató a közszolgáltatás rendszerességének biztosítása és tervezése céljából a sormunkakönyvet
5 évig köteles megırizni.
14. § A szolgáltató, a körzethez tartozó használatban lévı és tartalékkéményekrıl köteles nyilvántartást
vezetni. A nyilvántartás tartalmazza
a) a körzetben lévı épületek, önálló rendeltetéső egységek címét,
b) az épületen található kémények és tartalékkémények fajtáját (egyedi, győjtı-, központi kémények), a
kémények égéstermék-elvezetés szerinti jellegét, számát.

A közszolgáltatás ellátására való jogosultság feltételei
15. § (1) A közszolgáltatást csak érvényes cégbejegyzéssel vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezı
szolgáltató végezhet. A szolgáltató köteles a szolgáltatás tényleges ellátására büntetlen elıélető és - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - szakirányú szakképesítéssel rendelkezı alkalmazottakat foglalkoztatni.
(2) A szolgáltatónak kéményseprımester képesítéssel kell rendelkeznie, vagy köteles egy fı teljes
munkaidıben foglalkoztatott kéményseprımestert alkalmazni. A szolgáltató köteles arra, hogy 25 000 db-ot
meghaladó minden további 25 000 db használatban lévı kéményenként egy-egy fı teljes munkaidıben
foglalkoztatott kéményseprımestert alkalmazzon.
(3) Kéménytisztítást kéményseprımester vagy kéményseprı szakmunkás irányításával betanított munkás
is végezhet.

16. § (1) A szolgáltatónak feladata biztonságos és szakszerő ellátásával arányban álló létszámú és
képzettségő szakemberrel kell rendelkeznie.
(2) A közszolgáltatás ellátásához telephellyel és a feladat szakszerő ellátásával arányban álló
felszereléssel és eszközzel kell rendelkezni. A körzetben a szolgáltató köteles a helyi önkormányzatokkal
egyeztetett idıszakonként ügyfélfogadást tartani.
(3) A szolgáltatást végzı személyeknek munkavégzésük során kéményseprı formaruhát és egyéni
védıfelszerelést kell viselniük. A szolgáltató köteles gondoskodni az egyéni védıeszközök tárolásáról,
rendszeres tisztításáról, valamint karbantartásáról.
(4) A szolgáltató tartós távolléte (betegség, szabadság) idıtartamára gondoskodik a kéményseprı-ipari
közszolgáltatás ellátására alkalmas, az e rendeletben meghatározott feltételeknek is megfelelı helyettes
biztosításáról. A helyettesítés tényét, idıtartamát és a helyettes megnevezését, székhelyét (telephelyét) a
helyi önkormányzat részére írásban be kell jelenteni, valamint a helyben szokásos módon meg kell hirdetni.
17. § (1) A közszolgáltatással összeférhetetlen tevékenység végzése tilos.
(2) A közszolgáltatással összeférhetetlen, ha a szolgáltató mőködési területén kéménykivitelezési
tevékenységet végez.
(3) A szolgáltató kéményseprı körzetén kívül, csak a 16. § (4) bekezdésében foglalt esetben végezhet
közszolgáltatást.

A közszolgáltatással érintett ingatlan tulajdonosát terhelı kötelezettségek
18. § (1) A tulajdonos köteles a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi elıfeltételeket biztosítani, így
különösen
a) az érintett helyiségekbe való bejutás lehetıségérıl,
b) a kéménykiégetés alkalmával a helyszínen, illetve magastetıs épület esetén a padlástérben legalább 10
liter vízrıl,
c) a koromzsák tisztításakor megfelelı győjtıedényrıl
gondoskodni.
(2) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságot a tulajdonosnak meg kell szüntetnie.
(3) Meglévı kémény felújítását, illetıleg valamely kéménynek használaton kívüli kéménnyé történı
átalakítását - a munka megkezdését megelızı 15 nappal - a tulajdonos írásban köteles a szolgáltatónak
bejelenteni.

Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet - a 15. § (2) bekezdése kivételével - 1997. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 15. § (2) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.
(3)

Melléklet a 27/1996. (X. 30.) BM rendelethez
Ellenırzés, tisztítás és mőszaki felülvizsgálat
a) Ellenırzés:
- a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprıjárda, tetı-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.)
meglétének és állapotának szemrevételezéssel történı vizsgálata;
- az elızı tisztítás, ellenırzés és mőszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására
hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetıleg a hiba, a szabálytalanság
jellegétıl függı kéményseprıszerszámmal történı vizsgálata;
- az elızı tisztítás, ellenırzés óta eltelt idıszak alatt a kémények és tartozékaik rendeltetésszerő és
biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetıleg szükség
szerint kéményseprıszerszámmal történı megállapítása;
- az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprıszerszámmal;
- gáz-tüzelıberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék
maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén mőszerrel.
b) Tisztítás:
- a kéményjárat teljes hosszban történı tisztítása a kémény típusának és anyagának megfelelı
kéményseprıszerszámmal;

- a bekötınyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás győjtıkémény mellékcsatornájának a kéménytartozék anyagának megfelelı - kéményseprıszerszámmal történı tisztítása, valamint a keletkezett
szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és edénybe helyezése;
- ha az égésterméket hagyományos kéményseprı tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor
kéményégetés végzése kiégetı berendezéssel.
c) Mőszaki felülvizsgálat:
- a kémények és tartozékaik szemrevételezéssel, illetıleg a hagyományos kéményseprıeszközökkel, szerszámokkal történı vizsgálata annak megállapítására, hogy azok mőszaki állapota megfelel-e a létesítésre,
használatra vonatkozó építési és tőzvédelmi hatósági elıírásoknak;
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- a 729 cm -nél (27 cm x 27 cm) nem nagyobb kürtı-keresztmetszető épített, szerelt, bélelt kémények,
valamint kürtıkeresztmetszettıl függetlenül a mesterséges égéstermék-elvezetéső kémények
füsttömörségének füsttömörség-próbával történı ellenırzése.

