
Igények, elvárások a MÉGSZ gyártói tagozatában

Szerkesztő: Palla Zsófia - 

Februárban alakult meg a MÉGSZ pártoló tagjaiból a szövetség Gyártói és Márkaképviselői
Tagozata. A tagozat elnöksége – Andics Gábor, Okányi Sándor és Zuggó Balázs – fontosnak
tartotta a pártoló tagok igényeinek pontos felmérését, ezért a Robert Bosch Kft. munkatársai
segítségével egy workshop keretében kezdtük el a tagozaton belüli elvárások feltérképezését.
A tagozati tagok ötletelése után a felmerült igényekből két listát állítottunk össze. Ezt követően
a pártoló tag képviselője megjelölhette a listán a három legfontosabbnak tartott igényt. A
következő hetekben e-mailben ugyanerre kértük a workshopon nem jelenlévő pártoló tagok
vezetőit is.

  

    

Az alábbi cégek vettek részt a workshopon vagy nyilvánítottak e-mailben véleményt: ABM
Kuprál, ACO, Bepatek, Danfoss, Ezer-Ker, Flamco, Gienger Pécs, Hansgrohe, Honeywell,
Kludi, Remeha, Müpro, Oventrop, Pipelife, Polifoam, Ravak, Rehau, Rettig Hungary, Robert
Bosch, Rosenberg, Technor-Gáz, Yorkshire Fittings, Vivaco, Wilo.
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  A listából látható, hogy a várakozásoknak megfelelően a tagozatban jelentős igény van az olcsóés egyben silány termékekkel szembeni állami fellépésre és a szakmát érintő jogszabályoktartalmának befolyásolására. Vannak azonban meglepetések is: érdekes módon a véleménytnyilvánítók nem tartották túl fontosnak az építőipari piacélénkítésért folytatandólobbitevékenységet, viszont sokan szorgalmazták a lakossági tájékoztatást növelését.    Az eredményt a Gyártói és Márkaképviselői Tagozat elnöksége valamint a MÉGSZ elnökségefelhasználja a további teendők meghatározásához.    A két listán a sorok elején látható számok az igények megjelölésének gyakorisát (tehát afontosságukat) jelzik.    Azonnali teendők:  10 Silány minőségű termékek (és szolgáltatások) elleni fellépés, lobbi, Forgalmazási engedélyszabályozása, Engedélyezés következetes megkövetelése, minőségtanúsítási rendszerekműködésének auditja, az egyes termékek minőségtanúsítása mellett a vállalkozások minősítése  8 Lobbizás konkrét jogszabályváltozásokért, a jogszabály-tervezetek véleményezése  7 Lakossági tájékoztatás növelése  5 Szolgáltatók, hatóságok, pályázati kiírók vegyék figyelembe az energiahatékonymegoldásokat  4 Kötelező épületgépészeti terv új építkezéseknél és jelentős felújításoknál  4 Építésügyi Hatóság, ÉMI, Fogyasztóvédelem és gyártók közötti egyeztetés  3 Kiváló Építési Termék bevezetésének felgyorsítása pályázatok kapcsán  3 Magyar Építőanyagipari Szövetség munkacsoportjaiban aktivitás  3 MÉGSZ országjáró rendezvényein a gyártók előadásait összehangolni  2 A MÉGSZ pártoló tagi felvétel kritériumrendszerének megállapítása  2 Építőipari piacélénkítésért lobbitevékenység  2 EU-s szabványok fordítása magyar nyelvre    Hosszabb távon megvalósítandó feladatok:  8 Új építésben a mindenkori legkorszerűbb technológia előírása  3 Szakképző iskolákkal szervezett kapcsolattartás a gyakorlati ismeretek terjesztése céljából  3 Tematikus blogok a MÉGSZ honlapján  3 Minőségi kivitelezői bázis megteremtése  1 Fűtési víz minőségének javítása  Együttműködési stratégia más épületgépész szövetségekkel  Kevés, de ütőképes szakmai szervezet legyen 3 év múlva  Tervezői jutalék kérdésének rendezése    Bozsó Béla  
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