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A gázkazánok állapotát érdemes a tél beállta előtt ellenőriztetni 

Akár 20%-os földgáz-megtakarítás is elérhető a Budapesti Közművek 

szakdivíziójának új szolgáltatásával 

 

A Budapesti Közművek keretében önálló szakmai tevékenységet folytató FŐKÉTÜSZ 

Kéményseprőipari Divízió a szokásos kéményellenőrzés megrendelése esetén új, ingyenes 

szolgáltatással segíti az intézményeket és vállalkozásokat a takarékosabb energiagazdálkodás 

kialakításában. 

Az energiahordozók rendkívüli ütemű és mértékű drágulása az intézményekre, vállalatokra is jelentős 

terhet ró. Mindennapjaink lényeges kérdésévé vált, hogy mivel, mennyit és milyen hatékonysággal 

fűtünk. A különböző készülékek típusuktól és állapotuktól függően adott mennyiségű energiával nagyon 

eltérő hőmennyiséget tudnak előállítani, így kiemelten fontos, hogy megfelelően beállított és 

karbantartott fűtőeszközt használjunk. 

A FŐKÉTÜSZ felelős szolgáltatóként ebben szeretne az intézmények és vállalkozások segítségére 

lenni. Ennek érdekében bővítette szolgáltatási körét a megrendelt kéményellenőrzést kiegészítő 

ingyenes hatásfokméréssel. A szolgáltatás keretében, a kötelező kéményellenőrzések alkalmával, 

kéményseprőik megmérik a gázkészülékek működése közben keletkező füstgáz összetételét. A mérést 

a FŐKÉTÜSZ munkatársai korszerű, laboratóriumban bevizsgált és hitelesített füstgázelemző 

készülékekkel végzik. Az eszköz a füstgáz összetételéből és az abban található anyagok 

mennyiségéből kiszámítja a kazán működési hatásfokát. Ebből az adatból következtetni lehet a 

gázkészülék beállítottságára, állapotára. 

A tisztán tartott és szakember által beállított gázkészülék a tökéletes égési folyamatnak köszönhetően 

kevesebb gáz felhasználásával állít elő adott mennyiségű hőenergiát. Egy jó állapotú és kitisztított 

kazán akár 20% energiahordozó-megtakarítást is eredményezhet az optimálistól eltérő üzemi 

paraméterek mellett működő készülékhez képest. 

A FŐKÉTÜSZ munkatársai a kötelező kéményellenőrzések alkalmával mért adatokat az ellenőrzést 

megrendelő intézmények, gazdálkodó szervezetek rendelkezésére bocsátják. A gázkészülékek 

üzemeltetői ezáltal segítséget kapnak abban, hogy készülékükhöz kell-e szakembert hívniuk, hogy 

elvégezze a szükséges karbantartást és beállítást a hatékonyabb működés érdekében. 

A mérést és elemzést a FŐKÉTÜSZ kéményseprői most országszerte ingyenesen elvégzik 

intézmények és gazdálkodó szervezetek számára, a kötelező éves kéményellenőrzés megrendelése 

esetén. A hatásfokméréshez mindössze az erre vonatkozó igényt kell jelezni a FŐKÉTÜSZ szakembere 

felé.  

A Budapesti Közművek keretén belül működő FŐKÉTÜSZ-ről további információk a következő linken 

találhatók: www.kemenysepro.hu 
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