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A Magyar Épületgépészek Szövetsége a szakma értékláncának eredményes működése
érdekében is fontosnak tartja a szakma minden szereplőjének a munkáját. A MÉGSZ a
kéményseprő szakmát a közös szakmai értéklánc fontos szereplőjének tekinti. A szakma
érdekeire is figyelemmel fontosnak tartjuk a szakma szereplői részéről megjelenő véleményeket
és megnyilvánulásokat és emellett a szakma szolgáltatásait igénybe vevők hiteles
tájékoztatását is.

  

A MÉGSZ elnökségének álláspontja szerint félreértésre adhat okot a Kéményseprők Országos
Szakszervezete népszavazási kezdeményezésének indoklása, amellyel kapcsolatban az
alábbiakat fontosnak tartjuk kihangsúlyozni.

  

A lakossági felhasználó biztonsága szempontjából megítélésünk szerint nem az a legfontosabb
kérdés, hogy évente vagy kétévente legyen kötelező az ingyenes kéményellenőrzés. A ma is
hatályos rendelet értelmében a kémény ellenőrzését kéményseprés követi, ha szükséges.
Szilárd tüzelőanyagú tüzelőberendezések kéményeinek évenkénti ellenőrzése és általában a
seprése is, a tapasztalatok szerint indokolt, az ellenőrzés ritkítása növeli a kockázatot és
csökkenti a lakosság biztonságát.

  

Más a helyzet a lakossági felhasználók többsége által alkalmazott földgáztüzelés esetében.
Korom- és kátrányképződés valamint egyéb szilárd szennyeződés hiányában a kémény
seprésére általában nincs szükség. A kémény rendszeres ellenőrzésére viszont igen, főleg ha a
tüzelőberendezés nyitott égésterű és az égéstermék gravitáció hatására jut a szabadba.
Egyelőre sok ilyen berendezés üzemel, de ilyenek újonnan már nem létesíthetők. 
 Az utóbbi években telepített gázelhasználó készülékek többsége már most is zárt égésterű, az
égéstermék visszaáramlása a felállítás helyiségébe kizárható, emellett a korszerű készülékek
automatikusan leállnak bármiféle levegőellátási hiba esetén.

  

A gázkészülékek rendszeres (a gyártó által előírt évenkénti vagy kétévenkénti) karbantartása a
szakági jogszabály szerint kötelező. Az összes tüzeléstechnikai ellenőrzésen alapuló
karbantartás arra jogosult gázszerelővel történő elvégeztetése az üzemeltető kötelezettsége és
felelőssége. Gázkészülékek esetében a kéményseprő részére nem indokolt tüzeléstechnikával
kapcsolatos feladatokat előírni. Álláspontunk szerint  elegendő lenne, ha azt ellenőrizné, hogy a
fogyasztó érdekében előírt karbantartást az üzemeltető elvégeztette-e, amennyiben a
kéményseprőnek hatósági feladatot is el kell látnia.
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A MÉGSZ elnöksége a részletes szabályozás kialakításához ezúton is felajánlja segítő szakmai
együttműködését. Meggyőződésünk szerint a legfontosabb cél a fogyasztó biztonsága. Ennek
megvalósításához az érdekeltek együttműködő és kompromisszumra kész magatartására van
szükség úgy, hogy a végső szabályozás széleskörűen elfogadható, költségtakarékos megoldást
tegyen lehetővé anélkül, hogy a kéményseprő-ipari tevékenység szakmaisága sérülne.

  

2016. május 28.
A Magyar Épületgépészek Szövetségének elnöksége
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