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HIBAJEGYZÉK, SZAKVÉLEMÉNY KIVITELEZÉS KÖZBENI KÉMÉNYVIZSGÁLATRÓL

□ Hibajegyzék

□ Kivitelezés

közbeni, eltakarás előtti vizsgálat

Tulajdonos neve:………………………………… Kéményvizsgálat helyszíne:…………………………………… település
……………………………………………………..utca…………………………………........................házszám/hrsz/egyéb
A vizsgálattal érintett égéstermék-elvezető berendezés műszaki adatai a mellékelt adatlapon találhatóak.
Feltárt hibák, hiányosságok:
□ A kéménytest folyamatossága, födémen, vasbeton szerkezeteken □ Az áramlásbiztosító fölött legalább 3D hosszban függőleges
történő szabad átvezetése nem biztosított.

egyenes csőszakasz nem biztosított.

építőanyag felhasználásával készült.

igazodik, ……………………………………………………….
idomok elhelyezése nem történt meg.
Egymás feletti bekötőnyílás alsó és felső éle közötti □ 15 cm-es
□ 25 cm-es távolság nem biztosított.
A kémény □ alsó, □ felső ellenőrzési, tisztítási lehetősége nem
került kialakításra, vagy szabálytalan helyen van.
A tisztítási és ellenőrzési lehetőségek rendeltetésszerű, biztonságos □ megközelíthetősége, □ bonthatósága nem megoldott.
Éghető építőanyagtól való védőtávolság a …………………..
………………………………………szakaszon nem biztosított.
köpenyelemes rendszer dilatációs hézaga nem biztosított az
alábbi helyen:…………………………………………………..
köpenyelemes rendszer hátsó kiszellőzése nem biztosított
összekötő elem és a samott (kerámia) csatlakozó csonk
közötti dilatációs hézag nem biztosított
kondenzátum gyűjtő fordítva került beépítésre
kitorkollási pontban a haszoncső túlnyúlása nem megfelelő
kivitelezői nyilatkozat hiányzik
szállítói megfelelőségi nyilatkozat hiányzik
hő és áramlástechnikai méretezés hiányzik
tervdokumentáció (engedélyezési, bejelentési, kiviteli
tervek - építész, gépész) hiányzik
adattábla hiányzik

□ A kémény……………………………………………………….

□ A füstcsőnyílás nem a falazat külső síkjában került kialakításra.
szakasza kémény építésére nem alkalmas………………………. □ A füstcsőnyílás(ok) a készülék(ek) füstcsőméreteihez nem

□ A függőleges járat belső mérete kisebb mint a tüzelőberendezés

csatlakozó csonkjának mérete – a szűkítését engedélyeztetni kell □
□ A kémény □ belső mérete, □ hatásos magassága a tervezett tüzelőberendezés számára valószínűleg alulméretezett – □ hő és áramlás □
technikai méretezés szükséges

□ A kéménybéléscső……………………………szakaszán deformált □
roncsolt, …………...cm-es szabad keresztmetszete nem biztosított.

□ A kéménybéléscső teljes hosszban történő alkalmazása, folyama- □
□
□
□
□
□
□
□
□

tossága nem biztosított, a …………………………………………
szakaszán hiányos.
□
A kéménybéléscső a……………………………………szakaszon
□
a kondenzátum folyási irányával ellentétesen került beépítésre.
A kéménybéléscső kialakítása szakszerűtlen,……………………. □
………………………………..idom(ok) nem kerültek beépítésre.
A járat függőleges tengelytől való elhúzása nem szabályos, az
□
elhúzás mértéke…………………………………………………… □
Az összekötő elem rendeltetésszerű és biztonságos tisztíthatósága □
□
ellenőrizhetősége nem biztosított.
Az összekötő elem vízszintes vetületi hossza a 3 m-t meghaladja. □
EPH jegyzőkönyv hiányzik (fém égéstermék elvezetőnél)
□
villámvédelmi jegyzőkönyv hiányzik (ha szükséges)
beépítési útmutatónak nem felel meg a kialakítás
□

Egyéb hiányosságok, megjegyzések:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
A feltárt hibák, hiányosságok megszüntetését követően:
□ újabb vizsgálat szükséges – vizsgálat típusa: □ újabb építés közbeni vizsgálat
□ végleges vizsgálat
□ az égéstermék-elvezető berendezés eltakarható □ az égéstermék-elvezető berendezés nem takarható el
Dátum:

átvettem:
-----------------------------------Kéményvizsgáló

-----------------------------------Megrendelő

