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A Napi.hu hírportál a Magyar Nemzet napilapra hivatkozva anélkül adott helyt a kéményseprők
szakszervezete egyoldalú nyilatkozatának, hogy vizsgálta volna annak szakmai hátterét, vagy
megkérdezett volna gázkészülékekkel foglakozó szakmai képviselőt. 
Gázzal fűt? Ez a változás sokba fog kerülni

  

Az írás szerint a Kormány tervezett rendeletmódosítása veszélyezteti a fogyasztók biztonságát,
mert az a gázszerelők kezébe adja a gázkészülékek égéstermék elvezetőjének vizsgálatát –
akik ehhez nem értenek.

  

A Magyar Épületgépészek Szövetségének elnöksége a hírhez szükségesnek tartja az
alábbiak közlését:

  

1. A tervezett rendelet módosítás nem kormányrendelet, hanem a 11/2013. (III.21.) NGM
rendelet 2. mellékletének, a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak a módosítása.

  

2. A tervezett módosítás a nyilatkozattal szemben nem minden kazánra és nem is minden
kondenzációs kazánra vonatkozik, hanem csak azokra, amelyek égéstermék elvezetése és
égési levegő ellátása a készülékkel együtt tanúsított vezetékrendszeren keresztül történik,
azoknak is csak azon szakaszaira, amelyek a készülék részeiként lettek tanúsítva. (Ezeket a
szakaszokat az új rendelet a készülék égéstermék-vezetőjének nevezi.) A hatályos EU rendelet
értelmében ezek karbantartása a gázkészülék karbantartójának feladata.

  

3. Becslésünk szerint az üzemben lévő gázkészülékek legfeljebb 10%-át érintheti a változtatás.

  

4. Az ilyen készülékekhez a készülék karbantartója ért, a kéményseprő egyáltalán nem. Az
ilyen készülékek általában rendelkeznek önellenőrző automatikával, ami a készüléket leállítja,
ha az un. kéményáramkőr nem megfelelően működik. Tehát a felhasználó biztonsága nem
sérül.
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5. Továbbra sem tilos a kéményseprő igénybevétele, ha ezt a készülék karbantartója
szükségesnek tartja. (Pl. a tetőn végzendő ellenőrzés.) Ez a karbantartó felelőssége.

  

6. Az tény, hogy a felhasználók egy része sajnos nem tartatja karban rendszeresen a
készülékét, holott erre a rendelet kötelezi őket. Ez nagy baj. Ezért javasoltuk, hogy a
kéményseprő a kétévenkénti ellenőrzés alkalmával ellenőrizze a dokumentált karbantartás
megtörténtét és ettől függően intézkedjen. A javaslatot a kéményseprő-rendelet azonban nem
vette figyelembe, pedig ezzel sok baleset megelőzhető lenne.

  

2017. június 15.

  

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
 Magyar Épületgépészek Szövetsége
gmbsz@megsz.hu
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