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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

"Egyet ért-e Belügyminiszter Úr, hogy sürgősen módosítani kellene a 347/201 2
Kormányrendeletet, amely a kéményseprő szolgáltatást szabályozza?" címmel az
Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.* (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést
kívánok feltenni Pintér Sándor belügyminiszter úrnak .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt napokban Soltvadkert több lakója (a térség többi településének lakóihoz hasonlóan )
határozatot kapott a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalas i
Katasztrófavédelmi Kirendeltségétő l, amely azonnali hatállyal megtiltja a lakóingatlanjához
tartozó kémény(ek) használatát . Soltvadkert belterületén 2400 lakóingatlan van, eddig ebből
több mint 600-hoz (!) kézbesítettek ilyen értesítést éppen most, a f űtési szezon kezdetén.

A probléma gyökere a 347/2012 Kormányrendeletben rejlik, amelynek az 1§ (2) bekezdés d)
pontja kimondja, hogy élet-és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének min ősül az
„olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó
épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint
az égéstermék-elvezető gyártója által meghatározott minimális távolság vagy ennek
hiányában kisebb, mint 12 cm .” A rendelkezés azt is leszögezi, hogy ilyen esetben a kémén y
használatát meg kell tiltani .

A probléma a jogszabály idézett pontjának második részében van, hisz a d) pont első része
arra az esetre mond ki tiltó határozatot, ha a kémény belsejébe épített volna be valaki éghet ő
anyagot, ami teljesen érthető is. A mondat második fele viszont azt mondja, hogy akkor i s
meg kell tiltani a kémény használatát, ha a kémény küls ő fala mellet 12 cm-en belül éghető
anyag található! Ilyen márpedig található minden olyan fa tetőszerkezettel rendelkező családi
és társas ház kéményénél, amelyet az elmúlt 30 évben építettek - ilyen ház több millió va n
Magyarországon.

Az ilyen házaknál általában azon a ponton, ahol a tetősíkot áttöri a kéménytest, a kémény
közvetlen közelében, a kéményt körbevevő vízvető fémlemez (bádog, réz stb) található, és ezt
a lemezt tetőléccel rögzítik a kémény falához. Szakemberek szerint a vízvető fém
tartóléceinek utólagos áthelyezése több mint 12 cm-es távolságba minimum 100 .000 Ft
költséget jelent kéményenként .



Megjegyzem, hogy a jelenleg is használt vízvető szerelési eljárást eddig semmilyen törvény
nem tiltotta, ezért az így felépült házakra a szakhatóságok több évtizeden keresztül mindig
kiadták a lakhatási engedélyt . Továbbá érdekl ődésemre több tűzoltóságnál jelezték, hogy a
kéményt körbevevő vízvetőket rögzítő tető lécek miatti tűzesetről nem tudnak .

A problémára úgy derült fény, hogy az idén tavasszal a térségben megbízott kéménysepr ő -
ipari közszolgáltatást végző vállalkozás az idézett jogszabályra hivatkozva a lakóingatlano k
tetőterében is ellenőrzést tartott, és a felmérések jegyzőkönyvét elküldte az illetéke s
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak . Az Igazgatóság a jegyzőkönyv és a jogszabály alapján
meghozta a kémények használatát tiltó határozatát.

Ez tehát azt jelenti, hogy amennyiben a kéménysepr ő-ipari szolgáltató, és a
katasztrófavédelem a hatályos jogszabályok szerint jár el, akkor Magyarországon a most
beinduló fiítésszezon előtt több millió(!) lakásnál meg kell tiltani a tüzelést! Bizonyára Ön i s
tisztában van egy ilyen helyzet hangulati következményével . Miközben a kéményseprő i díjak
esetében is ádáz rezsiharcot folytatunk, az elért sikereket azonnal romba döntheti az idézet t
jelenség.

Tisztelt Miniszter Úr !

Ezért kérdezem: Egyetért-e velem, hogy az idézett jogszabály mondatának második részét
haladéktalanul meg kell változtatni ?

Várom megtisztelő válaszát!

Font Sándor
Fidesz- Magyar Polgári Szövetség

Budapest, 2013. október 2 .
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