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Még napközben kellemes az idő, de esténként már jólesik egy finom, meleg takarót magunk köré
tekerve beszélgetni a teraszon, vagy egy jó könyvvel a kezünkben bevackolni magunkat a kana
péra, és bármennyire nem akarjuk tudomásul venni, végérvényesen elmúlt a nyár.
Most még van arra időnk, hogy előrelátóan gondoskodjunk arról, hogy a fűtési átállás zökkenő
mentes legyen.
A fűtésszezon előtti teendőkről, a szükséges karbantartásról kérdeztük Illés Zoltánt a Gáziparosok
Országos Egyesülete elnökét.
- Mik azok az elengedhetetlen munkálatok,
amiket minden fűtési szezon előtt érdemes
elvégeznünk, ill. mikor és milyen felada
tok esetén kell szakemberhez fordulnunk,
ha zökkenőmentesen szeretnénk átállítani
a fűtést szolgáló berendezéseinket a téli
üzemmódra?
1. Z.: Aki a fűtési szezont felkészülten kívánja
megkezdeni, jó, ha átgondolja, hogy ki az a
szakember, akihez fűtési problémája esetén
fordulni tud, és ellenőrzi, hogy az illető szerepel-e
Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai
és Műszaki Felügyeleti Főosztályának Műszaki
Biztonsági Nyilvántartásai közül a földgázellá
tásról szóló 2008. évi XL. törvény 88. §-ában

meghatározott gázszerelők jegyzékében (http://
mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok_2013/
tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/
nyilvantartasok). Különösen biztonságban érez
heti magát az üzemeltető, ha gázkészüléke
karbantartását az előző fűtési szezont követő
holt szezonban elvégeztette a szerelővel, amikor
lényegesen kedvezőbb körülmények között,
előre tervezhetően történhet a munka elvég
zése. Szélsőségesen kedvező helyzetben az a
fogyasztó érezheti magát, akinek érvényes szer
ződése van gázkészüléke időszakos karbantar
tására és javítására a Gáziparosok Országos
Egyesületének (GOE) bármelyik tagjával, mert
ő nem csak a fűtési szezonban, hanem az év
minden napján biztonságban van.
- Örömmel olvastuk a GOE honlapián, hogy
az egyesület is foglalkozik a kontárok kiszű
résével, mely a szakmának, de nekünk végfel
használóknak is megnyugtató.
Hogyan válasszunk megfelelő szakembert,
hogy efkerüliük a "kontárokat"?
1. Z.: Amennyiben a tisztelt megrendelő az
előző kérdésre adott válasz szerint szélsősé
gesen kedvező helyzetben érzi magát, akkor
garantáltan elkerülte a kontárokat, és ha minél
több üzemeltető jár el a fentiekben vázolt körül-
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tekintéssel o szerelők kivólosztósónól, okkor
ebben o szokmóbon meg is szűnik o kontórok
ievékenysége, omi o műszoki biztonsóg növelése mellett oz üzemeltetési költségek csökkenésétis eredményezné, Bór minden egyéb
íeltételbiztosított, o felelős és tudotos üzemeltetői mogotortós hiónyóbon o szokmo okoroto
nem érvényesülhet, ezért tortiuk fontosnok o
tóiékoztotóst o tóiékozódósi lehetősé9ekről,
melyek mór 200ó óto o fogyosztók rendelkezéséreóllnok, mégis meglepóen kevesen veszik
ozokot igénybe, pedig oz utólogos visszoielzések olopión minden egyes esetben hosznosnok
bizonyultok,
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tovalyi tél hosszú voh és meg/eheíősen
hideg. Von-e ió fonócso orro vonotkozóon,
hogy mií tegyünk egy hosonló kemény tél
esefén, hogy o gózszómlónk végösszege ne
okozzon feifóióst, omikor megkopluk o szolgóhatótól a végszőmlőt?

l. Z.: Arra feliogosított tervező óltol

tervezett,
iól méretezett és szobólyozotI rendszert üzemeltessünk optimólis fűtési progrom szerin, megfe-

lelően kivólosztott gőzkészúlékkel,melyet erre
o készülék gyórtóio óltol is feliogosított szokember helyezett üzembe, és tort korbon folyomotoson. Ekkor minden tőlünk telhetőt megtettünk o
rezsink csökkentéséért,
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