
LAS gyűjtőkémények, 
készülékcserék, átalakítások 
lehetőségei.

Keszthelyi István



Gázberendezéseknél a 
vonatkozó főbb jogszabályok:

• 2015. évi CCXI. Törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről és a 
végrehajtási rendeletek (21/2016. és 99/2016 BM. Rend.)

• 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról

• 65/2011. (IV. 15.) Korm. Rendelet az energiával kapcsolatos termékek 
környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint 
forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános 
feltételeiről (813 és 814/2003/EU)

• 3/2020. ITM rendelet

• MSZ EN 1749:2020 Gázkészülékek osztályozása az égéslevegő-ellátás és az 
égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerint



Tervezői szempontból a készülékcsere 
a legfontosabb feladat, mert:

• Tervköteles – tervezői felelőséggel készülő, fogyasztói 
készülékcsere,

• Rengeteg tévinformáció kering szakmai körökben is,

• A tervezői feladatok egyszerűnek látszanak ugyan, de….

• Számos méretezési, szabványossági kérdés merül fel,

• A gyakorlati üzemeltetéshez kapcsolódó számos 
gyakorlati kérdés merül fel

• Ugyanakkor több tízezer kémény, százezres 
nagyságrendű lakás, azaz tervezési feladat várható pár 
éven belül.



Érdekes kérdés, hogy kell-e CSAK készülékcseréhez a kéményseprő?

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

• 7. § (1) Helyszíni műszaki vizsgálat szükséges

• a) az égéstermék-elvezető használatbavételét megelőzően

• aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető,

• ab) használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető, vagy

• ac) tüzelőanyag-váltás,

• ad) tüzelőberendezés-csere

•esetén - kivéve, ha a csere a korábbival azonos működési elvű és
teljesítményű új tüzelőberendezésre történik, és a tüzelési mód, a
tüzelőanyag nem változik -,

...



Gáztervi kötelezettség, és tervezői 
felelősségvállalás mindenképpen van!

- Ha megtartható az eredeti üzemmód (leggyakoribb, 
optimális állapot), egy részletes, felelős tervezői 
felmérés, és számításos ellenőrzés teljes mértékben 
rendezi a felelősségeket, és teljes védelemet ad a 
felhasználónak.

- Ha az égéstermék-elvezető átalakításra kerül, az új 
égéstermék-elvezető vonatkozásában a kéményseprő 
átvétel is alátámasztja a megfelelőséget.



Hazai gyűjtőkémény típusok:

• Nyitott égésterű, gravitációs:

- Mellékcsatornás gyűjtőkémény (kevés, stabil)

- Egycsatornás gyűjtőkémény

• Zárt gyűjtőkémények (LAS):

- Alsó nyomáskiegyenlítéssel rendelkező, gravitációs 
gyűjtőkémény (kerámia, fém)

- Túlnyomásos, zárt gyűjtőkémény

- Béleléssel kialakított szétválasztott rendszerek



Elvi lehetőségek:

• Zárt gyűjtőkémények – csak kondenzációs cserekészülékek:

- Nyomáskiegyenlített, gravitációs gyűjtőkémény (felújítás nélkül?, 
béleléssel?, ventilátorral?, kondenz-kiépítéssel?)

- Túlnyomásos, zárt gyűjtőkémény – Új rendszerek, cserék sok elvi gonddal 
és szabálytalansággal (Pl. tanúsított készülék-üzemtípusok!!!!)



Tervezői feladatok:

• Felmérés !?

• A kémény üzemmódjának megválasztása.

• A kazánüzem lehetséges típusainak elemzése.

• Méretezési állapotokban helyes nyomásviszonyok legyenek.

• A készülékek működjenek a tervezett állapotukban.

• A kondenzátum a tervezett módon távozzon. 

• Feleljen meg az egyéb követelményeknek.



Alsó nyomáskiegyenlítésű fém rendszerek

T200 N1 W

• Tömör

• Kondenzlefolyás biztos

• Alsó kondenzbekötés
döntő százalékban 
rendben

• Bekötő ágak szöge 93°

• Kondenzáció mindig 
van/volt



Alsó nyomáskiegyenlítésű kerámia

Rendszerek (T200 N1 W)
• Tömör

• Kondenzlefolyás ellenőrzendő (elemek 
között és a nyomás-kiegyenlítő nyílásnál 
is.)

• Legtöbbször a nyomáskiegyenlítő felett 
vízorr beragasztása szükséges)

• Alsó kondenzbekötés döntő százalékban 
utólag szükséges

• Bekötő ágak a membránokon túlnyúlnak

• Kondenzáció ritka volt.



Konkrét lehetőségek MINDENKÉPPEN HUZAT HATÁSA ALATTI ÜZEMBEN

• SCHIEDEL Quadro kémények: jogi okokból csak átalakítás után 
köthetők rá kondenzációs kazánok. Az átalakítás vagy 
IGNISVENT elszívófej, vagy bélelés lehet.

• Egyéb kerámiakémények: Vegyes üzem eredeti állapotban, 
vagy béleléssel, teljes kondenzációs áttérés.

• Fém LAS rendszerek: Vegyes üzem eredeti állapotban, vagy 
béleléssel, teljes kondenzációs áttérés.

• Egycsatornás gyűjtőkémények: Bélelés és kondenzációs üzemre 
teljes áttérés.



Problémák:

• Definiálatlan fogalmak

• Elavult szabványok (pl.: szintenként csatlakoztatható
berendezések száma)

• Tervezett és valóságos működés eltéréseinek kezelése

• A valós eljárások, megvalósított rendszerek 
értékelése, azonosítása.

• A felelősségek határainak elmosása, jogértelmezés

• Sztereotípiák, hagyományok



Példák a sztereotípiákra:

• Szavatolja-e valami, hogy ne legyen 
túlnyomás ventilátoros készülékeknél?

• Blokkégős kazánhoz N/P ?

• Turbós készülékhez N/P ?

• Gyűjtő, vagy kaszkád? (2m-ként?) 

• Nincs huzat a kondenzációs 
rendszerekben???? (visszacsapók?, presszosztátok)



Tapasztalatok:

• Fekete szerelések, át nem vett rendszerek is évek óta jól működnek.

• Tervezett felújítások jól működnek.

• Sok szakmai elfogadott mérés tanúsítja, hogy nincs túlnyomás a jól 
méretezett LAS gyűjtő rendszerekben.

• Mégis előfordul, hogy akár előzetes terv jóváhagyását követően sincs 
átvétel!!!!

• Nincs országos egység

Tehát:

• El kell fogadni a tervező kompetenciáját és felelősségét!!!

• Szükség volna egyeztetésekre, hogy országos szinten kiszámíthatóan és 
megfelelő ütemben lehessen haladni a cserékkel.

• Tarthatatlan, hogy a 21.századi Európa közepén lakások tömegei fűtés 
nélkül maradjanak tartósan.



Köszönöm a figyelmet!


