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Tisztelt Államtitkár Úr!
Először is örömömet szeretném kifejezni, azzal kapcsolatban, hogy a Kéményseprők Országos
Szakszervezetét (továbbiakban: KOSZ) is bevonták a kéményseprő-ipari tevékenységet befolyásoló
jogszabályok tervezett módosításainak véleményezésébe, viszont azt már szomorúan, ámbár nem
meglepődve konstatáltam, hogy a módosítások előkészítésekor ismételten nem kérték ki egyetlen
szakmai érdekképviselet véleményét sem. Továbbá azt is sérelmezem, hogy a KOSZ által korábban
kezdeményezett, a szakmán belül elismert, kéményseprő mester végzettségű szakembereket
tömörítő, a kéményseprő-ipari tevékenység szabályozásának hatásait figyelemmel kísérő, és ezzel
kapcsolatban javaslatokat kidolgozó munkabizottságot a mai napig nem hozták létre.
Azonban, hogy a tárgyra térjek, – az általam képviselt közösség véleményét kikérve – azt tudom
elmondani a megküldött módosító jogszabály-tervezetekről, hogy azokból leginkább a szakmai
hozzáértés hiánya olvasható ki, melyet az előbbiekben leírt, megelőző egyeztetésekkel könnyedén ki
lehetett volna küszöbölni. Továbbá megállapítható az is, hogy a módosító javaslatok legfőképp a
tűzvédelmi hatóság, valamint a lakosság tehermentesítését szolgálják, egyúttal jelentős
többletfeladatokat adva a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátóknak. A lakosság tehermentesítése
még nem is lenne probléma, azonban e tekintetben sem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt,
hogy a kéményseprő-ipari tevékenység elődleges feladata az élet- és vagyonbiztonság megóvása,
melyet nem javallott háttérbe szorítani, még a lakosság pénztárcájának megkímélése érdekében sem.
A fent leírtakra tekintettel gondolom nem meglepő, hogy a KOSZ sem szakmai, sem pedig
munkavállalói érdekképviseletként nem támogatja az észrevételezésre megküldött módosító
javaslatokat, mellyel kapcsolatos véleményünket, és aggályainkat a jelen levelem mellékletét képező
dokumentumban fejtettük ki bővebben.
Végezetül pedig szeretném megjegyezni, hogy nincsenek illúzióink arra vonatkozóan, hogy a látszat
egyeztetésre megküldött módosításokat, az érintett szakmai szervezetek véleményének figyelmen
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kívül hagyásával végre is fogják hajtani, egyúttal még mélyebbre ásva, e több száz éves
hagyományokkal rendelkező, egykoron szebb időket is megélt, csodálatos szakma sírját.
Eger, 2017. május 18.
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