MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE
_____________________________________________________________________________
Tárgy: az MGVE piaci helyzetképe az együtt-tanúsított rendszerek tükrében
Jelenleg a magyar gázkészülék piac nagyjából 35-40.000 db eladott készüléket jelent évente.
Ennek a darabszámnak sajnos még mindig jelentős, mintegy 20-25%-át teszik ki a kéményes fűtőberendezések. A
fennmaradó mennyiség (kb. 25-30.000 db) kevesebb mint egy harmadát – a gyártó, forgalmazó cégek saját
kimutatása alapján – nem gyári égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszerekkel szerelik, azaz 10.000
db-nál kevesebb a gyári, együtt-tanúsított rendszerekkel történt kivitelezés. Ha ehhez az adathoz hozzávesszük,
hogy Magyarországon a beszerelt gázkészülékek 60-70%-a sajnálatos módon ellenőrzés nélkül kerül
bekapcsolásra, akkor a gyártók által képzett és feljogosított szakszervizek ellenőrzése és műszeres bevizsgálása –
azaz beüzemelése – nem több mint 3-4.000 db országos szinten.
Kiindulási alapnak tekintjük, hogy ha egy területet különböző jogszabályok két közreműködő felelősségi és
hatáskörébe utal, akkor megállapodásra kell jutni, abban, hogy ki mikor és milyen tevékenységet végez, mi az
elvárható tőle, többek között azért is, hogy a felelősségi körök tisztázottak és elhatároltak legyenek. A megoldandó
feladat tehát egy tevékenységi és felelősségi mátrixot létrehozása, amelyben nincsenek átfedések, hogy véletlenül
se érhessen az állampolgárok felöl az a vád, hogy valamiért kétszer terheljük őket. Ezzel megerősíthető a
rendeletben rögzített eljárásrend, aminek köszönhetően többek között a kormányprogramban is egyértelműen be
tudja tölteni a funkcióját.
Jelenleg, ha átfedésekről beszélhetünk, mindösszesen a fent említett 3-4.000 db készülék esetéről van szó, ahol
csak és kizárólag a munkalappal igazolt beüzemelések és/vagy karbantartások esetében a kéményseprő csak azok
meglétét ellenőrizhetné és regisztrálná a sormunka keretein belül, mely ellenőrzési munka fontosságát a gyártók is
elismerik.
Ebben az ellenőrzési rendszerben a kéményseprők vitathatatlan előnye, hogy Őket minden évben a lakásokba be
kell engedni, szemben a gázkészülék szervizekkel, akik csak megrendelés esetén ellenőrizhetik a gázkészülékek
állapotát. A működő készülékek esetében a gyártók által javasolt évenkénti karbantartás a beüzemelt készülékekre
vetítve is alacsony százalékot jelent és a jótállási időszak (2-5 év, gyártóktól függően) leteltével szinte a nullára
csökken.
Abban az esetben azonban, ha egy Fogyasztó a gázkészülék éves karbantartását a szakszervizzel már ellenőriztette
és azt munkalappal (mely tartalmazza a füstgázelemző készülékkel mért eredményeket) dokumentálta, ne kelljen
újabb plusz szolgáltatásért fizetni, melynek elvégzése ugyanarra a tevékenységre irányul. Mindemellett a
kéményseprői munka, jellegéből fakadóan nem is lehet olyan alapos, mint egy szakszerviz által egyidejüleg
elvégzett karbantartás, ezért egyébként is jóval magasabb költséget jelent a Fogyasztónak, mint a kéményseprők
éves ellenőrzése. Minden egyéb esetben, ha a működő gázkészülék szalszerviz által elvégzett ellenőrzése nem
igazolt, a kéményseprő a szükséges ellenőrzést el kell végezze és szükség esetén a további lépéseket meg kell
tennie.
A fenti gondolatainkról, illetve az ezzel kapcsolatos észrevételekről és felmerülő kérdésekről a továbbiakban is
szívesen egyeztetünk az érintettekkel, hiszen a cél valóban közös: megbízhatóan és jó hatásfokkal üzemelő
gázkészülékek az elégedett Fogyasztóknál.
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