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Tárgy: tájékoztató 

 

 

Vilonya, 2022. október 18.. 

 

Tisztelt vilonyai lakosok! 

 
A fűtési szezon kezdetén az alábbiakban összegyűjtésre került néhány fontos szabályozás, mely 

segíthet a tüzelőberendezések és kémények biztonságos használatában. 

 

1. Mit nem lehet eltüzelni a háztartási tüzelőberendezésekben? 

 

Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése 

több mint 15 éve jogszabályilag tilos.  

 

Egészségünk és környezetünk védelme érdekében a kezeletlen fa és a papír kivételével 

tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is: 

 úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott fa (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok 

stb.), 

 rétegelt lemez, bútorlap, 

 építési fahulladék, 

 színes, „fényes” papírhulladék, 

 pet palack, műanyag hulladék, 

 autógumi, használt ruha, rongy, 

 fáradt olaj, üzemanyag. 

 

A lakossági tüzelés korlátozására, tiltására vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezéseket a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

27. §-ában foglaltak határozzák meg. A bírságtételeket a Korm. rendelet 9. melléklete 

tartalmazza, amely szerint a bírság akár 300.000,-Ft is lehet 

 

2. Hogyan tárolhatom a tűzifát? 

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 3. mellékletének 

2. táblázata szerint, – legalább – 8 m tűztávolságot kell tartani a tárolt farakás és a szomszédos 

épület, valamint egyéb építmény között. Bejelentéssel a Veszprémi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltséghez fordulhat (veszprem.kvk@katved.gov.hu vagy a +36-88/590-622) 
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Családunk és otthonunk védelme érdekében különösen tartsuk be a következő biztonsági 

szabályokat: 

 Egyszerre csak pár órára elegendő tűzifát tartsunk bent, azt is a kazánháztól, kandallótól 

messzebb elhelyezve! Felhasználás előtt érdemes pár órát meleg helyen tartani a tűzifát, 

hogy elérje a megfelelő szárazságot. De a megfelelő távolságra és a kis mennyiségre 

figyeljünk oda! 

 A téli tüzelésre vásárolt famennyiséget szigorúan tilos abban a helyiségben tárolni, ahol 

a kazán vagy kandalló található! 

 

3. Égéstermék elvezető (kémény és füstcsatorna) használatának szabályai. 

 

Égéstermék elvezető az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján lehet üzembe helyezni, azaz 

használni. A kéményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az energiatermelő és fűtésre 

használt berendezést szabályszerűen lehessen arra rácsatlakoztatni, és a keletkezett 

égésterméket biztonságosan, az emberi életet nem veszélyeztető és az egészséget nem károsító 

módon lehessen tető fölé a szabadba kivezetni. 

 

4. Égéstermék elvezetők (kémények és füstcsatornák) ellenőrzésének szabályai. 

 

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január 1-jétől 

megszüntette azon egylakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kéményellenőrzését, melyek 

az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: 

 Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan. 

 Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van. 

 Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) 

székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve. 

 

Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, vagy annak használója dönti el, hogy igénybe 

veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem. Minden olyan ingatlan esetében, amely a fenti feltételek 

valamelyikét nem teljesíti továbbra is kötelező a kéményellenőrzés. 

 

A hatályos jogszabályok értelmében a gazdálkodó szervezetek – egyéni vagy társas vállalkozás 

– tulajdonformától, mérettől és tevékenységi körtől függetlenül kötelesek a székhelyként, 

telephelyként, vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlan égéstermék-elvezetőjét ellenőriztetni, 

szükség szerint tisztíttani. 

 

Kéménysepréssel kapcsolatos információ a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 

honlapon található vagy a 1818 9.1 menü hívásával elérhető. 

 

5. Miért veszélyes hibásan és rosszul működő tüzelőberendezést, valamint kéményt 

használni? 

 

A szén-monoxid (CO) tökéletlen égéskor keletkezik, és mivel az oxigénnél 300-szor erősebben 

kötődik a hemoglobinhoz, súlyos oxigénhiányt okoz a szervezetben, károsítva az agyat, a tüdőt, 

a szívet. Tartós belélegzés esetén akár halálhoz is vezethet, de gyakran időben elkezdett kezelés 
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mellett is maradandó károsodást okoz. Azokban a lakásokban, ahol kályhával fűtenek, vagy 

régebbi típusú kazán, konvektor van, fennáll a szén-monoxid mérgezés lehetősége. 

 

A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően három okra 

vezethető vissza: 

 Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása. 

 A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított. 

 Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés 

 

Amennyiben nem rendelkezünk korszerű kazánnal, kályhával, a legolcsóbb megoldás a 

megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező szén-monoxid érzékelő jelzőkészülék beszerzése, amely 

a kritikus szint felett hangjelzéssel figyelmeztet a mérgezés veszélyére. A jelzőkészülékek 

napjainkban könnyen elérhetőek, jóval olcsóbb is, mint a fűtésrendszer teljes korszerűsítése. 

 

 

Vilonya Község  Önkormányzata 


