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ELiTERJEszTÉs
aYárosgazdálkodásĺ és Pénzĺigyi Bizottság 2015. novembeľ 23-i üléséľe

Táľgy: Tulajdonosi hozzájáru|źls a Budapest VIII. kerü|et Víg u. 30. szám a|atti|akóhźzban kémények
megszĺintetéséhez

Előterjesztő: dr. Hencz Adrienn igyosztźiyvezetó
Készítette: Lendvay József ügyintéző
A napirendet nyilvános ü|ésen kell trárgyalni.
A döntés e lfo gad ásáh oz e gy szeru szav azattöbbsé g szüksé ge s.

Melléklet:
1. kérelem

Tiszte|t Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

I. Tényát|ás és a dłintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A Budapest Jőzsefvárosi onkormányzat Yźrosgazdálkodási és Pénztiryi Bizottsága 1069/2015.
(X.19.) számú hatźrozatźtban úgy döntött, hogy tulajdonosi hozzájáru|ásźń adja a Budapest VIII.
kerület, Víg utca 30. szám alatti (hĺsz.: 34944) önkormányzati tulajdonú épület ľoxÉrÜsz Fővárosi
Kéménysepľőipari Kft,. jegyzókönyvi váz|atrajzán 6/3 - 7/I - 8l3 - 9/3 - |0/| számmal jelölt
kéménýestek megszüntetéséhez, az a|źtbbi feltételekkel és kikötésekkel:

a. jelen tulajdonosi hozzájźlru|ts a beruhźzőt (építtetőt) nem mentesíti a munkálatok
elvégzéséhez sztikséges egyéb szakhatósági és hatósági engedélyek beszerzése alól,

b. a ftjldszint 5-6. szźmű lakásban a szobai fiĺtést korszerű elektromos hőtarolós kályhával,
éjszakai, méľőkártyás méľővel kötelesek megoldani,

c. a fijldszint 8. számri lakásban a szobai fiĺtést korszerű elektľomos hőtárolós kályhával,
éjszakai, mérőkáĺyás mérővel kötelesek megoldani,

d. az I. eme|et 14' számű lakásban a szobai frĺtést korszeľú elektľomos hőtárolós kályhával,
éjszakai, mérőkfutyás mérővel kötelesek megoldani,

e. az utcai |ejáratű vendéglátó helyiség jelenleg cirkóüzemű gázkészii|ék kéményhaszná|atű
égésteľmék elvezetését - amennyiben a hozzájźrulásunkban je|zett kéménycsopoľtok
valamelyikét haszná|ja - továbbľa is biĺosítani kötelesek,

f' kémények megszüntetése kizárólag a ľorÉľÜSZ Főváľosi Kéményseprőipari Kft. előírásai
a|apján töľténhet. Kötelesek - a nyilvántaľtási törölhetőségre - a r.orprÜSz Fővárosi
Kéményseprőipari Kft. nyi|atkozatát beszerezni a kéménycsoportok megszĹintetésének
megfelelőségéľől,

g. jelen tulajdonosi hozzájźtru|ás csak az engedé|yező szervek, szakhatóságok előíľásainak
maradéktalan betaľtásával, a döntés napjától számitoĺt 1 évig érvényes.

h. az 5 db kéménycsoport á|tal érintett lakásoknak biztosítani kell 1-1 db alteľnatív, szi|źrd
fattizelést lehetővé tevő égéstermék elvezető berendezést.

A Budapesti Épító és Szerelő Zrt. fo15. októbeľ 30-án kelt levelében a határozat h. pontjának

felülvizsgálattú kérte. Álláspontjuk szerint a taľtalékkémények létesítése és használható állapotban

tartása sem a hatályosjogszabályi előírások' sem a fokozott biztonságigénye alapján nem indokolható
a döntésben je|zett lakásokra (1. számú melléklet).

A2015. október 79-éntźrgyalt előteťesztés tárgyalása során a legfőbb szempont a módosítási javaslat

befogadásához az vo|t, hogy a kiegészített h) pontta| a lakások éľtéke emelkedik, és a béľlőnek a
szilárd tuze|őanyaggal t<irténő fÍĺtés teťedésével egy további lehetőség áll rendelkezésére a megfe|elő

életvitelhez.



Erre tekintettel nem javasLom a I069ĺf015. (x.l9.) száműhattrozat módosítását.

II. A beteľjesztés indoka

A kérelemben fog|altakkal kapcsolatban a döntés meghozata|ára a Tisztelt Bizottság jogosult.

m. A diintés célja' pénzügyi hatása

A Budapesti Épíó és Szerelő Zrt.kére|ménekazelbíľálása.

A tulajdonosi dontésnek onkormányzatunkat érintő pénzügyi hatása nincs.

fV. Jogszabályi köľnyezet

A Bizottság hatásköre a Budapest Józsefuárosi Önkormányzat vagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról sző|ő 66lf012. (xII.l3.) önkormányzati rendelet 17. $ (1) bekezdés e)

pontján, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilet és

Szervei Szeryezeti és Működési Szabźiyzatźtrő| sző|ő 36ĺf0|4. (XI.06.) onkormányzati ľendelet 7.

számi mellékletének 1.1.11. pontján alapul.

Mindezek a|apjźtn kéľem az a|ábbihatározati javaslat elfogadását'

Határozatijavaslat

A Városgazdálkodási és Pénzi'igyi Bizottság úgy dönt, hogy a 1069/2015. (X.19.) száműhatározatát
nem módosítja és az abban foglaltakat vá|tozat|an taltalommal fenntaľtja.

Felelős: polgáľmester

Határidő: 2015. november f3.

A döntés végľehajtását végző szervezeti egység: Gazdźůkodźlsi Ügyosztály

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén az e|őterjesztés előkészítőjénekjavaslata aközzététe|
mődjźra: nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

....-i, __; f-r:_t:>_.

Budapest, 2015. november 17. // /// t/\-.- l-
dľ. Hencz Adrienn
uwosztá|wezető
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Budapesti Építő és Szere|ő Zrt.
H - 1163 Budapest, UjKíbányau'f3,
r; (36 1) 40L-0458, F: (36 1) 4Ot-0459

Budapest Főváľos VIII. kerület
Józsefvárosi onkoľmányzat
Váľosgazdátkodásí és Pénzügyĺ Bĺzottsága

GazdáIkodási tigyosztáIy
dľ. Eencz Adńenn iĺryosztályvezeiő útján
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A Váľosgazdá]kodási és Pénziigyi Bizottság 1069na1,5. (X.19.) sz. határozata
h.) pontjának felütvizsgálata

Tiszteit Y árosgazďá|kod.ási és Pénzügyi Bizottságl
Tisaelt Dľ. Hencz Adrienn!

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: ''Bizottság") 2015. október I94n tartoft 30,rendes ülésén, annak 4.5 napirendi pontjalĺént 106912015 (X.i9.' számú hatĺĺrozatźwal tulajdonosí
hozzźtjáru|äst adott a Józsefuarosi Gazdálkodásí Központ Zrt. (Zsidí Lajos) e1őterjeszté-sére a
Yagyongazdálkodási Igazgatőság és táĺsaságunk, a Budapestí Építő és Szereló źRt, *ini építtető (a
továbbiakban: ''Épíffető'') által korábban kialkudott feltétéleke, mely feltételęket azánban a Bizottság
kiegészített egy új abb feltéte llel h. ) j elzés a|att az a|ábbiak szerint:

. :,- 5 db kéménycsoport áIta| érnteĺt lakasoknak biztosítani kell l-1 db alternatív, szilárd fatüzelést
lehetővé tevő égéstermék elvezető beľenđezést',.

E'3en újabb h.) feltétel mtĺszaki megvalósíthatőságát elözetesen sem a r.oľgrusz, sęm a
Varyongazdálkod.łsi Igazgataság, sem aZ Építtető nemiizsgálta meg' a feltétel teljesítése mindemelleťt
neur oidja megazugy előzrnényében szereplő alapproblémáĹ rim. a Déri Miksa utca i-es szźtm alattépíteni
y*."uľtlj társasház miatt légörvénybe keľĺilő kémények biaonságos ftistelvezetését, valamint séľelmes az
Epíttetőre néme, hiszen ęzzn| az onkorrnányzat egy pusztán tecňikai műszaki p.oĹlé*at aképpen kíván
1999ĺ!atnĺ azBpittetóvel, hogy egytészrő|ň1ĺ epĺtt"t és kibéĺeltet 10 db évek ótamárhasanálaton kívĺil
álIó kéméný, mindemęllett pedig azokattovábbrá is használaton kívĹil harya, aÍternatív fiítési megoldást
(elektromos fiítést) ís kiépíttet Építtetővel azokbaĺ a lakásokban, ahol jeřenleg nincs fi1tés, YaĐ| az nem
műköđik megfelelően. Ezen tuImenően több érv is szóI az ę|len,hogy az onřorm.ĺnyzat saját*keihségén
félévęnte fizessen kéménysepľési díjat (sz]lĺárd tiizelésű egésĺermék-elvęzetóre 

"i * 
"iaĺ,ĺo1 

,ł q
taľta]ékkémények után, amiket nem ís haszná|. Továbbá aggá|yos 201S-ben, amikor a Paĺlament hosszu idő
}F' lla"yp.tlóaĺl éppen megalkotta az Energiahatékonyságró| szőIćl lÝľ. torveny, valamint annak
l2z/20l5 N.26) végrehajtási rendeleté| olyan tiizelőberándózések telepítését ösĺön-öźni, melyek miattjelenleg éppen Uniós jogséľtési eljaľłás van folyamatban Magyarország ellen a batarértéket meghaladó
PM 1 0-szennye zns (sra|Iő poľ) követke ztéb en.

Mindezeken felĺil könnyen belátható, hogy Építteiő egyszeľľe nem tud megfe|elni a keľiiletĺ ftépítész
állásfoglďásában szeľeptő taľtalékkémények megszĺiňtetéséľe vonatkozó kiitelezésénet és a Bĺzottság
taľtalékkémények építésére vonatkozó feltéielének

Építtetőként kompľomisszumos javaslatként elfogadhik aYagyongazdálkodási Igazgatőság á|tal tálmasztox
feltételeket, és váJlaltuk 3 lakás fiĺtésének ,n"gold'ását es kďszeřťĺsÍtését (ezeki alzul az"egylk vďójában
nem is érintett) több mitlió forintért, de a Déri Miksa u.7. sz. alatti társashiz ktĺltségvetéséĹe nem fér bele
egy újabb 10 millió Ft narysígrendű beruhĺázłs, amit a tartalékkémények építése jžIentene. Ámennyiben
ehhez a tisztelt Bizotts.ág ragaszkodik, aberuhÄzás nem lesz megvalósítĹató, és a Déri Míksa u. 7.sz. a|att a
Bizottság jelenlegi állĺáspontjának fenntaľtásáig nem épĺil sęmmi]

Kérjük attszte|t Bízottsá€ot hogy aDr. Hencz Adrienn źLJlta|z0$. október 19ćn előterjesztettjavaslatot
véútozatIan taľtalommal (a 1069/20|5 sz.hatfuozatban szereplő h) pont néIküI) foga ja el az a|ábbiakban
részletesen leí"t mťÍszaki és jogí érvek alapján:

[r

ľ

E-maí|: info@buszer.hu, web: wwwbuszer.hu
A céget nyi|Vántartó bírrcság: FőVárosi Bíroság mint Cégbŕóság
Cégjegyzékszám : o1-10.044889
Adószám: Lz78I34+2.4z
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Budapesti Építő és Szeľe|ő Zrt.
H - 1163 Budapest Új Kőbánya u. 23.
T: (36 1) 40L{458, F: (36 1) 401-0459

Előzmények:

1. Építtető a VIII. Déri Míksa utca7. (lĺsz: 34943) szám alatti ingaÍlanon 23 lakásos (Fsĺ + 6 emelet)
tÁrsasház építését terĺezi. Epíttetó a beruhrázás megvalósulása ęsetén nem csak rendezi a Víg utca 30.
sz' a|attj önkormányzati tulajdonú Ęatlan kĺizvetlen környercté\ ezze| eme|i a szomszédos
<inkormányzati ingatlan értékét javítja a kerület arculatát, az új lakók révén növeli az ngatĺan
ktjzvetlen köľnyezetének presztĺzsé! de az ÖnkoľmáÍ|yzatta|kötött megállapodás aiapján a beľuházás
megvalósulása esetén 30'000,000.- F't paľkolómegváltási díjat is ťlzst.az onkoľmányzatnak. Az
Ônkormányzat ettől a bevételtöl a beruházás elmaradása esetén elesik.

z. Az ép,itenďo |ig5ą5;|1Ázza| szomszédos, Víg utca 30. szarn aĺatti, épüIet Déri Mika utcai száľnyában a
FOKETUSZ fęImérése és 2015. szeptember 15-i dátumú Nyilatkozata (I.sz meIIźHeŕ) alapján 5 db
olyan kéménytest található, me|y az új társashaz éPítŤ" következtében kedvezőtlen helyzetbe keľülhet
széInyomás szemponfiábóI. Egyebekben a FOKETUSZ Nyilatkozzta szźtmos szabálytalanságot is
feltárt: az łĺnkoľmányzati tulajdonú épiilet egyetlen kéményét sem találták szabályosnat
aminek ttibbek között az is oka, hogy a kémények jelentős ľésze évek óta használaton kívüI van,
de amit hasmálnak, annak sincs szabályos tisďítő nyílása, azaz nem megállapítható, hogy melyik
kémény melyik ĺakĺáshoz tarÍozik, valamint tetőn kívüli szakaszuk állagromlott és omlásveszéIyes' Az
5 db kéménýest geometriai helyzetébol adódóan aFsú.. 4, 5-6,7 és az 1. emelet 73, 14,15 és 16 sz'
alaĹti összesen 7 db lakáshoz tartozik. A Yagyongazdálkodási Igazgatőság kérésére a Fsď8 és
I.em/l7-es lďĺásokat is bevontuk av,usgźtlatba, de azok kéményeinek érintettsége nem volt igazolható.
(Á lakdsok alaprajzĺit 2.sz" melléktetként csaÍnljuk)'

3. A FOKÉTUSZ vizsgáIatanak időpontj ában az érintett kémények egyikére sem volt ttizelőberendezés
telepítve, a lakásokban jelenleg a fütés parapet konvekÍorral és villanyfiítéssel biĺosított. A lakások
elképesztően rossz áIlapotuak, közĺiltik több nem felel meg a ,,lakás'' OTEK 105$. á|tal meghatĺíľozott
előírásoknak. Az érintett lakások 4Ü%-ában nincs 

.!ýC, 
a szintenként kialakítoťt közös illemhelyet

haszná|ják a lakók. A Fszt 5-6 erybenyitott Iakás még a komfort nélkiili fokozatot sem éľi el, hiszen
vízvételi lehetősége ugyan van, de arrnak elIenére, hory lakott, semmilyen fiĺtés nincs a lakásban.

4. A 27/1996 (X.30') BM ľendelet 2' $ (Đ pont szerinti taľtalékkémény létesítése és használható
állapotban tartása sem a hatályos jogszabályi előínísolro sem a fokozott biztonság igénye alapján
nem ĺndokolható ezekľe a lalcĺsokľa. A lakásokĺól készült fotókat a 3.sz mellěklet. a fiĺtés és
me\egvize||átás módját a 4.sz, meĺléklet taĺta|mazza.

5. A lózsefvárosi onkormánwat főépítészének á||ásfoglaÍźsa szerĺĺŕ az Epíttetó áIta| tewezett
''kéménymagasítások előnýeleniiĺ befolyásolják a teleptilésképet. Javasolt más mĺĺszaki megoldás
a|ka|mazása, A lęhető legtöbb tartalék vag hasznźłlaton kívüĺi kéméný meg kell sztintetni,
amennyiben a Fővárosi Kéményseprőipaľi Kft-nél ezek engeđélyezhetőek'' (S.sz nulléklet).

MegĺĺIIapíľások:

o A Víg utca 30 sz. alatti önkoľmányzati tulajdonú tźĺsashźa előanényekben és mellékletękben
rész\ętęzętt mĺíszaki állapota vélhetően évek óta fennáIl, és teljesen független a szomszéđos telekĺe
tervezett beruhráástóI. Tráľsaságunknak az épnlő társashlŁ létesítése következtében esetlegesen
kiaiakuló, szelnyomás szempontjábóI kedvezotlen belyzetet szükséges megakadáIyo,ali. A kémények
és a lakásokjelenlegi állapoüít nem a tervezett kivitelezés okozta, így annak orvoslása cégÍinknek nem
celja/feladata.

o A kémények légöľvénybe kert'ilését haĺom módon lehet szabályosan megelőzni. Ezęk kc]nil a
kémények magasítását, mint a kędvezőtlen he|yzet megsztintetésének egyik lehetséges módját a
kenileti Főépítész f6-I86l20I5 szrĺmú áIlásfog1alásában elutasítottą a településkép kedvezőtlen
befolyasolásŕĺa va\ó hivatkozással, és javasolta a lehető legtóbb tartalék és nem tizemelő kémény
megszĺintetését valamint alternatív megoldás kereséséĹ

E-mail: info@buszer.hu. web: www.buszer.hu
A céget nyĺ|vántartó bíróság; Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégje gyzékszám: o1- 10{44889
Adószám: 1f787344.242
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Budapesti Építő és Szere!ő Zľt"

N- H .1163 Budapest, Új Kőbánya u.23'
T: (36 1) 4o1.-04s8, F: (36 1) 401-0459

Az a|tęrnatív megoIdás a kéményekbe épített ventiIlátorok elhelyezése lenne, de ez mĺĺszakilag nem
megvalósítható, mível a kéményre kötött tĺizelőbeľęndezes.hiányában a ventillátor nem méľetezhető,
típusa sem kiválasztható, automatikája sem kiépíthetó. És mint az eLőnnéĺyekből kitíĺnik olyan
kémény, amire ttizelőberendezes lenne kötve, egyitlen darab sincs aházban.Iłá a Bizottság áĺtaih.)
feltételként előírt taľalékkémények meg is épülnénet azntła fiÍtőberendezés továbbra *". k",ĺilo*,
azoka ventillátor sem lenne telepíthető.

Harmadík alternatív megoldás a kémények megszüntetése lenne, mely egyébként meg is oldaná a Víg
utca 30. sz. a|a|li onkormányzati tulajdonú épĺilet jelenleg ĺennano jogsábályellenes (é;
balęsetveszélyes) műszaki áiLapotź'ľ- a szzbá|fialan kéményJk szabályos |ezź,łásáva|. Nyilíłínvalóan eza megoldás az éptiĺet állapotából adódó kényszer, és jelentős anyagi többletkölfué get okoz az
Epíttetőnek, mivęI azonban nincs más megoldás, Épíftető en. a VagJongaz'dä|kodási Igäzgatósággal
folyLatott egyeztetések során kompromisszumként elfogadta, éS tovĺíbbi engedményeketls tętt 3 lakás
fiítéskorszenĺs ítésén ek saj át költségén való elvégzéséve l

A Bizottság által feltételtil szaboľt sziláĺd fattizęlést lehetővé tevő kémények építése és azok
féIévenkénti kötelező ellenőrzésę csak abbarr az esętben lenne indokoĘ nu á kéményeke szilárd
fatiizelésű berendezések lennének kötve. A taľtalékkémények után az onkormányzai ťeleslegesen
ťĺzętné a kéményseprési d|at, és ezen kémények meghosszabbítása sem lehetséges aterĺjleti főepĺtész
átlásfoglalasa miatt'

A ťa ttizęlőanyagnak az áraugankedvezőbb, mint azaltematív eneľgiahordo zoké,, de sokkal rosszabb
a hatásfoka, míg légszennyezése 4O-szęľes a gázénak. Jelentös mennyiségu szén-dioxidot' nitrogén-
dioxidot é's szén-monoxidot bocsát ki, míg anlze|i5berendezésbő! tÁvoző iészecskék 90%-a a PMl0
méreťtaĺtomárryba esik, amivel aszilárdtuze\és ahazaiPMl0 (szalló por) kibocsátásf}%-źtteszi ki.
A fatĺjzęlés fudatos és fegyelmezett felhasználót feltételeą a szźrítoĹtkeményfa égési hatásfoka jobb,
és kevésbé szennyezí a környezetet, de a nedves fa, fe|đolgomľt fahuliadék fesfék-, ragasztó.,
favédőszer- tarĽa]ma plusz szennyezést is okoz. A Víg utca 30. szímú häzban előfordulhat, hogy u
Iakók nem a rendęltetésszęľii hasznáIathoz eloírt fr:ze|őanyagot használjrák tĺizelésľe, hanęm
faliulladékot,vagy kommunális hullađékot. Jeien heýzetben enňeřvalósźnűsége ťokozottan fennáll,
hisz a lakók nehéz körĺilmények közt éLő egysznru emberek, akik a kiadásokat tartják elsösorban szem
előtt' és nem a fiítőberęndęzes gyártója által előíľtakat. A kommunális huiládék égetése pedig
károsítja, idővel tĺĺnketeheti a tĺizelöbęrendezést és a kéményt, szeĺnyezí a környezetet ěs rnéľgezesl
is okozhat. Ha az onkormanyzat engedélyezi a lakóknak szí|źnd iätrizelésli l,alynau bekötését a
kéményekbe, és a lakók azt nem rendeltetésszeľiĺen haszná|ják, akkor az onkormánýzatnak számolnia
kell a szagok, a korom és a fiist miatĽ a környezetből érkezł5 lakossági tiltakozíssai, valarnint a
kłáĺokozís aÍryag- és j ogi kĺivetkezményeivel.

o A Vidékfejlesztési Minisztérium 2OI2. évi tájékoztatása szęrintMag1laroĺsztryon a válság 2o08-f0|1.
évei alatt azért ĺőft meg számottevően a levegőb en a száir|ó por konientnłcióją meľt ezeĺ időszakban
anyagi megfontolásból többen fiítĺ;rek faval és egyéb szilárd tuze|(5anyaggal, mint korábban. Jelenleg
Európai Uniós jogséĺési eljaľás van folyamatban Mag1,aľorszÁgga1i'"äu"n az ország hatĺárértékei
meghaladó PMl 0 szenĺryezése míatt.

o Minimum aggáIyos áIlami intéznénynek a szi|árdttizeles ösztönzése jelen köľtitmények között és paľ
hónappal a Energiahatékonyságról szólő 20|5 évi LVII. tv.hatáiybalépése utlán'

A kémények hivatalos haszrálaton kívril helyezésével a jelenlegi állapothoz képest nem kövętke me be
negatív íranyu vä|tozás a lakások műszaki és komfolt állapotában, hi''"n jeÍenleg sincs hasznáIható
állapotban taŕott üzęmelrő vagy tartalékkéményiik, só! 3 lakd korszeľů eĺektrornos hotrĺĺoĺos fiitést kapna
karýás mérővel felszerelt villanyórával, valamint a tulajdonos mentesülne az éves kéményseprő vizsgá1at
költsége ďól a jelenleg is hasmáIaton kívüIi kémények megszĺintetésével, és u n"- megfelelő
tĺizelőbeľendezés-tiJze|őanyag-kémény használata soľán esetleges"ń kiul"kulo veszé|yhe|yzef.ek és plusz
kiad ások eiőforduĺásának valószínrIsége is csökkenne.

I

[.

E-mai|: info(ôbuszer.hu' web: www.buszer.hu
A céget nyílvántaĺtó bíróság; Fővárosi Bíróság mint Cégbíroság
Cégjegyzékszám: 01.10.044889
Adószá m : Lfl8I344-2-42
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ffi H - 1163 Budapest, Új Kőbánya u. 23'
T: (36 1) 401-04s8, F; (36 1) 401-0459

Ą-\{mĘ1ľelĺ hívatalos megszüntetésérőI intézkďni szĺikséges. A kémények tényleges |ezáĺźsát a
FOKETUSZ végezteti és ellenőrzi, mely munka kĺiĺtségét cégünk vállalja.

Kérjük ezéĄhogy a fentiek ismeretében a kéľdeses kémények hivatalos megszüntetéséheą mint az épilet
tuĺajdonosának képviselői, a 2015. októbeľ l9-i előterjesztésben foglaltakhoz taľtalmi változtaüás nélktil
Irczzáj źru|ni szíve skedj enek.

Továbbá kérjiit hogy a következő bizĐttságÍ iilésen, melyen kéľe|mĺinket táľgyalják, lehessünk
je|en, hogy esetlegesen fe|merülő míĺszakĺ es egyéb kéľdéseikre válasmlni tudjunk

Budapest 2015. október 30.
tsUDAPESTI
EPITO ES

Köszĺjnettel,
sztHELŐ zRT.

Budapesti Epítő és Szerelő ZRt'
Epíttető

Budapesti Építő éš Szere|ő Zrt.

I E-mail: info@buszer.hq, web: www.buszer.hu
A céget nyi|vántanó bíróság: Fővárosi Bíroság mint cégbÍróság
Cégjegyzékzám: 01.10-044889
Adĺ3sám: 7z18134+24f
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FlKtrť'sz
Főrłárosi Ké rÍÉnyseprűipafi t(ff .
Postacím: í399 Budapest Pf.64í
Te|efon: 06fi €s9.0664
Fax: 06/íś32-ĺ í5o

ť'tŁ 1 
pőxÉnisZ ĺEiä#o^*ĺlł,....'

ř*T í-_-.--ry ! Bu({{EríJLrjEÝG rÁGJA 
.. .

Kôzszolgáttató:

rÓxÉĺÜsz rn.
MSZO
1 142 Budapest, Rákospatak
utca 70 - 72

|GMÉNYSEPRŐ.| PARI ňľY|LATKoZAT
ÉGÉ6TEÍł!'ÉK.EtVEZErÖK MÚszAt(| vtzsgÁnľÁnll.

A ľ.łY||ÁTKozATłan Íog|altdĺ egy évoít bel0l hasznáhaťlk fu! zt kóveüóen
úi vĺzsgáĺat 6Ívég|zóse ás NflLATKozAT kiaesa aziil(gégbs'

Nyilaťĺozatszám:
í í208ł2015/MS/MU

R'endeléssám:
ĺ500002289í3
v]s10842MV

kťatosám:

ĺngaüan cĺme, heľység:

10B4 Budapest, lĺíg utca 30

KFSZK IKV
1084 Budápest, Vĺg utca 30

Szontág László (Tel: 06209264207\

10í4 Budapest , országház utca 12

Meg|évó égéstermék-elvezető bonťását, funkciójának megvá|toztatását.
e|vezetőt érintő átalakítást rnegeIcizö heĺyłszíni vízsgá|at

használaton kívül he|yezését, iIletve az égésĺermék-

5]=Ľ:!9mfuy=q{-t! nyř|atkozat / HASZNÁLATBAVÉľEII Eľ.leeoÉLYEzÉsl ELJÁMsHoz NEM HA.ZNÁLHATó FEL.

Ĺipařlmúszaki vizsgá|afunkat az MSZ'845:20í2 sz -ÉgésteľĺÉk.elvezető berendezések tervezése, kłüteĺezése ésszabvány figyelembevételével végezÍük'
tárgyi nyilatkozatkizáról'g gravitációs égéstermék elvezetés esetén érvényes!
tárgyi nyilatkozat nem építési engedéýezésl e|járáshoz készii|t!
tott égésteľű |tize|öberendezesek fuésÍ ĺevegő-utánpótlásrol, az engedéýezett gázterv, hcĹ és áram|ástechnĺkai měretezéselembevételéve| gonđoskodn I szükséges!

( a fgye|met, hogy tervezés és kivitetezés soÉn a lÜzeÉberendezés telepÍtésének és r]zeme|tethetőségének vonatftozásában aF<ĺHgázelosztásĺ Kff. mindenkorĺ áĺ|ásÍoglďása és a {áz c€atJakozó vezetékekre, a íe|használóí berenJezésekľo és a te|epheýĺlkre vonatkozo- Múszaki Biáonsági Szabályzat elÔíráśai az írányadók.
sze||őző és égésĺ |evegő utánpó(lására csak mínÔsÍtett levego.uevezeio szerkezet Vehető figye|embel

:lił:::::ľ:-Ľľ:!::ľ'.:,'ľl|i9,9"] ü:"Tu'::fIuzat' szíväs vagy tú|nyomas hatása a|att ál|ó égésterrnék.ďvezetŐ berendezé,shezlt ę|ilę,tĹżeĺőberendezés (elepítési helységével légtér.ôsszeköttetésben levő, Vagy azonos heIýségben mesterséges elszívásls sze|lőzés) - pĺ.: páraelszívó, fürdőszoba ventí|átor, stb. - a|kalmazása T|LoSl
s ebzÍvású. un. szlvott rendszeni Ą7éstermék.e|vezeĺô uerenoezeshez 

"..tJozt.tott, 
nyltott égésterü ('B'-tip.) gázlüze|ő

.:ľľj::: i"jľ1".Y:^ľiĽ:::r::*1!ö1".jé*"| Éuől y19v *onos he|yiségben, ."' nyitott égésterrl (F'tĺp.leloDererdezés, sem nýtoü égésterú, vegyes tÜze|ésü, gravitáclós ogostermét-eřv"'"t*o ĺoi"lon.Ĺ.u.}äJ*,'#.á'.p'*".u'

ĺn,i;lä,!.u-^ľl::':l^T"-:u.o",ľ:ľŤ:..:.'ľn."'é l:'uĹ,uĺ*:lEgtěr*j';ekiittłi'u"n |évó' vagy azonos he|yiségben nyito{tlĺancal!ó, kemence. vegyes tüzetésíI ká|yha, slb. nem te|epíhetől 
YqY, gŁ9| ĺUJ | |t|yt.cgDen nJnIcE

i*'ĺ;''ľ."'l:::ľ-Í;*::"*::::"""::::ľ::1.,:T:] 1ľ1"|".1é*''1.:':!ľ:: ľľ. az oTÉK, oTS{ vonaftázĺi szabványok,

;.ffiśffiľiŁ1?íjfj,lĽ:ľ:::".=:::::Ť aze|osztóieng"dé|ń.ŕŐGÁzäň;äJ*ř-;:;il';;..ä:1ffiffi;

1i 5' o|ťĺa!
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Fll€rÜšz
F6városi KénÉnyseprőlpari }fft.
Postacím: 1 399 Budápest Pf. 641
TsIeíon: 06/1.999{664
FaŁ 06fi.3:!2-1150
E.-mai}: rĺww.kem enysepřo.hU

fr i FÓKÉT|'isz |3]äH!o..*",*,,
Ýil ffix;aam;i;,;_ - --*. - -

Nyi|atkozateám:
í í208l2BĺslMsf\4u
Rende|éssám:
1 5000022s9Í rynđs 1 @+A,t|v

-tt--

Szenyán József
Mzsgáĺatot végzó

Eredeti példány

MOszAj{JADAToK
h/emďot/aíhĺ (ÔRE) l'1. qnJ10l /tszt/3/
smŕ szl ň|e|-zése 14 c
árat száłnie|zése 1

6.o
B

g
ĐE6NP

Ełe|qą{'!lasiéąę!(s), ía{F). o|aĺío). mHoáíG), PBÍP). eqvóbíE)
lellege

;gást€rmék-elvozglés szgńnt! besoÍo!ása B[ĺ' cxx
3ÉflnĄyą
t.ĺpusa

..|év|eges bemenő hóteĺjesítménye (kWth)
:üstcsonk mérgt6 (cĘ)
Te|epÍtésĺ helyiség6

t

o
é

o

á
t

N

o

Csti a csőbeď (g)' Végy szétválasáott (s) rendszeÍ. vaav bé]6ĺt ĺB)

s9r
R6qÜ

hossza 1 ebból ft]oo<i]eos hossz

EX
Jö

E
ó
No

J
I

@

E
ut

{rJ

T ET

Kĺalakítá.3: béIeIt E E
/N11 /N1/

(oĺřózioá||ósági / koromégéss€l sz€mbenl e||ená||á9 /
íghetó anyagto| Való ľávo|ságĺťartás osaáryai

ĺI il

Szoba WC
mérete ,11|1ąll

1Ąh4]I
lárat;inak |akóbĺí / pad|ĺistóri / ĺes fu|ettl frlqq(ibqes hossza ím) Iĺ ĺl
|áratáBaĺ( !8kotéri / padkást6ri / te(ón kĺvü|ĺ telles hossza ím) il
.egalsó / |eqfu|sći bekotésekt6l móń łávobáo a ki|orko|Íásio lm) I
\ |áratínak ĺránvtöĺésel í X"/db)

\ lálatának anvaga Téq|a Téqla
Ą-|áę|ának kt]lső burko|átángk anvaqa Tégła I e{ĺ|ä
Járatának / hőszJgďelésének / kübő buľłolatának vas|aísáoa {mm) il

jzén.monoxidézéke|ő beľendezés hasznáatára köteĺezett
g€n (l) - nem (N) / van (V) . nins (N)

M |Ý/

jzén-Ínonoxid.érzéke|Ö beren dezés szavatossáoI lďj szemDontiáMI
negfu|eló (M) . nsm rnegíelelö (N) / mljködőképes igen (|) .'ne; (N)

I

A vizsoáht során fuüáÍt hlbák Śthávb|enMđlk
\ hÉ 6s ámmlás{€ďtnikai márelezés adatď mgg€gyaznok a vÍzôgátď a|ka|mál'a|
blťáÉadatok|€t |gen (l}, nem (N)

Nsn Nem

\ m6szakl vEsgálaÍ bonĺás nákíilt gemľovóÍe|ezésse|. a vona||ozó Jogszabály|.'
0zĺendésze|t- és szsbványetđfŕsok Alsptsn töĺténĹ Ai eqve; ldďéđ:třés hlbák&
|ok beazonasÍÜatók a me|ékdt hlbEjegyżĺrcen łmanny|úqr ł mosza|d vlasgé.'
1t €rędméÍry. éVg! ą megíéndeló vagy á tirtailonos nom óŕ esyet, Úgy észľovóř€te
ŕd Eí Enĺ9qlgg ||ĺEtólĺes eĺsö fukú tűzvftďrn| hatósáohoz foňuľlátBđoľvoslatáí{'

2taiZtci?le 2ĺa|Zta;?le

tgrdelteÍésge'ű használata aĺ|Glrnas ĺl) nem atkälÍnaś ÍN}: '. . . l t Ncm Nem
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FlKÉTÜsz
Fôtłáľosi t(émé nys epr{iłpaľi lff Ł
PostacÍm: ĺ399 Brrdäpest Pf. 641
Te|efon: 06/í-999{664'
Fax: 0ďí.332-ĺ 150
Ěfr quj'ti.wl teĺnenysep,o. ľu

ffi if95Eq-s3@;=:=w i gv6ĺt-rcĹo!.'ę lł(,.rą

Nyilatkozďszám:
í 1208/20ĺ5nłsfu!U
Rendďésgám:
Ę@wz2wíBMs{0842ilM
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|ásveszé|yes, valamint a kérrrényjáratok a|só és felső tisztĺtási.e||enőľzési lehetôsége nem biztosított.
oz ćrintett kémĺkrycsopoĺtok tel6n kfutJ||, padlástéri szakaszának teĘes hosszban törteno ätépités a vonat1ozl előtľások

szakaszon.
Valamínt szĺikséges fe|sö tisztĺtási.e|lenőľzési Iehetőségük b|ztosítása minősÍtett vĺzszintes járófelíiIet kĺépítéséveĺ, az

s a kéményjáratok íeľtárása. a|so |isáításĹellenÔzés lehetősegük biztosítása, minősĺtgtt kettős zárodású fóm tisztĺtóaÍtok

és felső tisztításĺ-e|tenórzésĺ lehetóség híánya miatt a te|jes korü üzsgá|atot nem áJ|t módunkban eĺvégeznĺ, a lĺéményjáratok pontos
ak| paramétereiĺó|, belső á|lapotukról meggyőződni nem tudtunk'

estleges áta|akĺtással érintett IakólngaÍ|anokban a meIeg víz e||átást viIlanybojIer. A-típ. 9ázboj|eľ a filtést vi||any esetenként parapet
:konvektor biztosítja.

vizsgá|afunk során megál|apltottuk, hogy a szomszédos kivitelezes következtében a szé|nyomás szemponBából (tervek aĺapján)
en kitorko||ási helyzetbe kerülő 6/3, 711.8ĺ3,9/3 és 101í.es. szÁrnÚÍa|azotlkéményjiiratok tetön kíVülĺ szat<asza átlag romlotl,

zen lakásokban az égésterrnéke|vezetőre vizsgálatunk alkalmakor tüzelŕjbeĺendezés nem voIt teIepítve.

::.:ľ "ľ9:]-"1:l i"n1éíntett 
ľendszerszakaszok vonatkozásában a kenj|eti kĺrendeltségünk mindenkorĺ műszaki fe|üĺvizsgá|ata

hibák' h|&yossfuok és egyéb észľwéteJelc

tapasáaItak az iľányadóak.
Íentiekben je|zett hĺbák' hiényosságok javĺtása, pótlása után |sméte|t kérnényseprőłpari vĺzsgá|at megrendeklse szükséges'
kivitelezés, átépĺtés és kéménytoľdatok ie|epítése során az Msz M5|2o12számÚ szabván y vonatkozó pontjai az irányadóak!

A üzsgáhtot vfuző $éménysepńrnester neve:
Kocsís Krisaĺán 

/ }

f k|evélszám (mesterĺevélszám):

004720
Dáfum:

2015'0€.15

ĄłáÍrása: ._ą-

,ph

.: : 
.. 

: 
'. 

.:;' ĺ.: :;.: !.:

t.'.:j.. : .. ..::1::.,':;i;:i; .,:.-
.'. ' :.,' ,.':-- ,: -:-:.

Megrende|ő, vagy megbkoü neve:

Szonbág Lász|ó (Tel: o62a9264207)

Ą vizsgálatot végzó szakmunkás neve;

Szenyán JózseÍ
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FÓKÉTÜsz
Fővárosl Kéményseprőípď t(ft.
Postacĺm: 1 399 Budapest Pf. 641
Tebloru 06i/ĺ.9g9.0664
Fax;0ďí332-í150

ltłyilatkozatszám:
11208/20í5/[4s/MU
Renddésszám:
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fszt" 7.9" sz' lakások előteľénęk bęiérata és Ítiđéme



foldszinti közos WC - aládúcolt föđém
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ťoldszinti közös WC bejaĺata
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