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Szakmailag az utóbbi évek legsikeresebb Kéménykonferenciájának tekinthető a március
22-23-án, Kecskeméten lezajlott rendezvény. Szakmai programja, hiteles előadók
tolmácsolásában érintette a kéményekkel, a kéménysepréssel és az égéstermékek
okozta légszennyezéssel kapcsolatos aktuális problémákat, de elhangzottak javaslatok a
problémák megoldására is. 13 szakmai kiállító is hozzájárult a szakmaiság színvonalának
emeléséhez.

  

A kiállítást Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke nyitotta meg, a konferenciát pedig d
r. Szeberényi Gyula Tamás
, Kecskemét alpolgármestere. A megnyitók után került sor a konferenciát szerevező, idén 25
éves Kéményjobbítók Országos Szövetsége által alapított Meszléry Celesztin díjak átadására.
Az idei díjazottak 
dr. Bérczi László
tű. dandártábornok (BM OKF) és 
Kocsis Krisztián
ov. (FŐKÉTÜSZ Kft.).

  

Tájékoztatást kapott a hallgatóság az OKF-nek a CO-mérgezések csökkentését célzó
tevékenységéről. Felmérésük szerint a CO-mérgezéseket a 2016-2018 években az esetek
41%-ában az égési levegőellátás hiánya, 47%-ban a tüzelőberendezés, 12%-ban pedig az
égéstermék-elvezető karbantartásának elmaradása okozta.
Kovács Balázs (FŐKÉTÜSZ) beszámolt a kéményseprő-ipart érintő jogi szabályozás

hátrányairól. Javasolta a sormunka visszaállítását és a kéményseprő-ipari szolgáltatás
liberalizálását, vagyis a kéményseprő is építhessen kéményt, de szükségesnek tartja a
kéményseprők gázszerelői továbbképzését is.

  

Több előadó is tárgyalta a főleg a szabálytalan tüzelés következtében a levegőbe kerülő
porszennyeződés jellemzőit, ill. ennek káros hatásait. Egybehangzóan a háztartási
„szilárdtüzelést” tartják a fő felelősnek.
 A kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. főmérnöke ismertette az új faapríték tüzelésű
fűtőmű létesítésének terveit és körülményeit.

  

A Kompozitor Kft. bemutatta a furánflex kéménybélelési technológiát és beszámolt ennek
piaci sikereiről.
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Blazsovszky László a Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke részletesen ismertette a
gázipari és kéményseprő-ipari szabályozás ellentmondásait. A jogszabályok egyértelművé
tétele halaszthatatlan feladat, mert eltérő alkalmazásuk akadályozza a felelős munkavégzést.

  

A MACSOI előadóitól szemléletes előadásokat hallhattunk a hatékony és környezetbarát
fatüzelés feltételeiről és a különböző fatüzelő berendezések építési technológiáiról.

  

A konferencia második napja egyúttal a Bács-Kiskun megyei Mérnöki Kamara szakmai
továbbképzése is volt. Ennek súlypontja a kéményáramkör méretezési és működési
feltételeinek ismertetése (dr. Barna Lajos), valamint a gyűjtőkémények alkalmassá tétele a
korszerű tüzelőberendezések üzemére (Keszthelyi István).
Sümeghy Árpád (Energotrade) bemutatta az égéstermék a környezeti levegő minőségére

gyakorolt hatását és az ezzel kapcsolatos jogszabályok teljesítésének módjait.
 A továbbképzés keretében ismertette az ÉMI képviselője (Haszmann Iván) az
égéstermék-elvezetők, mint építési termékek forgalomba hozatalának jogi és műszaki feltételeit.

  

Színesítette a rendezvényt az első nap zárásaként megnyitott Erdélyi Építészeti Biennálé.

  

A jó hangulatú esti fogadás jó alkalom volt a szakemberek kötetlen beszélgetésére, egymás
véleményének jobb megismerésére.

  

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége
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