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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 

 
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló 

önkormányzati rendelet előterjesztéséhez 
 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások 
következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi: A  település társadalmi   közösségére   jelentős   hatást   gyakorolhat a   tárgyi  

rendelet-tervezetben rögzített, a hatályos jogszabályok szempontjain alapuló, azon 
követelményeknek eleget tevő norma szövege azáltal, hogy kötelezést mond ki a 
település közigazgatási területén belül élők lakóháza kéményeinek állapota szakszerű, rendszeres 
díj fizetése ellenében végzett közszolgáltatás igénybevételére, mellyel óvja az emberi életet, az 
épített környezetet és a természeti értékeket egyaránt, amely nagy tömegeket érint, hatása 
időben elhúzódó, befolyással bír az emberek mindennapjaira,  egészségére egyaránt. 

 
Gazdasági: A  település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást  is kifejt, hiszen nem közömbös, 

hogy ki milyen fűtőanyagot alkalmaz lakóháza fűtésére, ami lehet hogy anyagilag 
megfelelő, de biztonsági szempontból már a veszélyes kategóriába tartozik és akár 
életveszélyes állapotot is előidézhet.  A szakszerűtlenül bekötött tüzelőberendezések 
alkalmazása is gond, hiszen az alacsony jövedelemmel rendelkezők gyakran bíznak 
meg olyan „szakembert”, aki kontár módon jár el és ezzel nem hasznot, hanem kárt 
okoz és veszélyhelyzetet teremthet, tűz keletkezését, vagy  zárlatot idézhet elő. A 
kémények rossz műszaki állapota is pénzügyi problémákra vezethető vissza, mivel 
anyagi javak hiánya miatt nem történik meg a kémények állapotának helyreállítása, az 
ellenőrzéseken feltárt hiányosságok kiküszöbölése, annak ismeretében sem, hogy 
komoly bírság kiszabása sem kerülhető el a Katasztrófavédelmi hatóság és a 
Tűzoltóság eljárása lefolytatása során.  

  
Költségvetési: Az önkormányzat   adott  éves  költségvetésében   komoly  anyagi   megterhelést 

nem jelent az e rendeletben rögzítettek végrehajtása, a kémények után fizetendő 
díjtétel összege, a viszonylag kevés kémények száma miatt. 

 
Környezeti: E rendelet-tervezet  minden településen belül élőre, a lakosságra ugyanúgy mint  az  

épített és természeti környezetre egyaránt hatást gyakorol, hiszen a tüzelőanyag 
elégetésével keletkező füst kéményen át a légkörbe juttatásával a levegő tisztaságát nagy 
mértékben károsítja, a füst, a korom a növényeken megtelepszik, a házak falára 
lecsapódik, ezért kiemelten fontos a szabályosan kivitelezett kémények léte, annak 
szabályos használata, az ahhoz illő tüzelőanyagok alkalmazása, amely a 
környezettudatos életvitel részeként nem lehet közömbös a jövő nemzedéke 
számára sem. 

 

 
 



Egészségi: Az   e    rendeletben   rögzítettek     az  egészségi   állapotra vonatkozó előírást nem 
tartalmaznak ugyan, de komoly ráhatással bírnak,  mert a kéményen át távozó füst  egyes 
elemei beépülnek a növényi, állati szervezetekbe és végső soron a láncreakció részeseként az emberi 
szervezet károsodásáért is felelős.. Az emberek egészséget, életét veszélyeztető szén-
monoxid mérgezés megelőzését szolgálja e rendeletben foglaltak betartatása a 
Közszolgáltató szakszerű tevékenységének végzése által. 

 
Adminisztratív: Az  apparátuson belül  munkateher növekedést nem vált ki e rendeletben foglaltak 

megvalósítása, mivel több  éve ismert a feladat megvalósításában vállalt szerep, 
jelesül a Közszolgáltatóval való kapcsolattartáson túl, a hatályos jogszabályok 
szerinti végrehajtási eljárások lefolytatása, amely rutin feladat. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben (Mötv.) 13. § (1) bekezdése 2. pontja szerinti kéményseprő-
ipari szolgáltatás biztosítása, a Jat.-ban a helyi jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) 
számára a  kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) 
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás  teljesítése, az önkormányzati rendelet 
alkotására vonatkozó törvényi és annak végrehajtására kiadott Kormányrendelet és a 
szakmai szabályokat előíró BM rendelet előírásainak betartása, betartatása. 

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló 

jogsértés, amely azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított 
Kormányhivatal illetékes főosztálya felügyeleti intézkedés keretében kényszeríti ki a helyi jogalkotó 
kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képviselő-testület a törvényességi 
felügyeleti intézkedésben foglaltak, úgy annak végrehajtása bírósági úton lesz kikényszeríthető. A 
legfontosabb szempont viszont, hogy a jogalkotás elmaradása jogbizonytalanságot 
eredményezhet a jogi szabályozottság hiánya miatt, amely jogbiztonsághoz fűződő uniós 
és nemzeti alapjogot sért. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest  személyi többlet igény nem szükséges. 
 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2013. december 10. 
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