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a
Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete életében
A 2012. év a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete (MGVE) életében nemcsak azért
jelentős és nehéz, mert vezetőségválasztás volt, hanem azért is, mert a választást, a
romló gazdasági helyzetből fakadóan, az egyesület életét meghatározó pénzügyi
forrásoldal drasztikus csökkenésével együtt kellett végrehajtani. Az MGVE létszáma, mint
ismert, tagjai csak jogi személyek, a 2009. évi 25 tagról a tavalyi évben16 tagra csökkent,
ami a tagdíjak oly mértékű kiesését eredményezte, ami szinte a működőképesség
határára vitte az egyesületet. Mindannyian, akik a magyarországi piacon élünk és
dolgozunk csak szemlélői voltunk a gazdasági társaságok távolmaradásában. Az ismert
okokból bekövetkező, várható kilépések ellensúlyozására azonban Egyesület reagált.
Felmérve mind a gazdasági, mind a tagi helyzetet az elnökség elemezte az MGVE jövőjét
befolyásoló elemeket és lehetőségeket, melynek alapján, részben új alapokra helyezve, a
következő kitörési pontokat határozta meg:
 A Tagság bevonásával az MGVE jövőképének és feladatainak újragondolása.
 A tagság körének szélesítése, elsősorban a szerelő és szerviz oldal nyitása és
erősítése vonalon.
 A működés racionalizálása, az Alapszabály szükségszerű átalakításával.
 A Tagság és a Vezetőség közötti kapcsolat folyamatos javítása az MGVE honlapján
keresztül, a honlap hírleveleinek rendszeresítéseivel az aktuális szakmai és
érdeklődésre számot tartó hírek és vélemények közreadásával.
 A PR tevékenység súlyának növelése az elosztói engedélyesekkel a gázszakmai
oktatással és ismeretterjesztéssel együtt végzett munka során
A fenti elvekhez illeszkedően az MGVE átdolgozta az Alapszabályát és csak a
gázfelhasználásra koncentrálva határozta meg újra feladatait. Az operatív munkához
csökkentette az Elnökség létszámát, javítva ezzel is a működés rugalmasságát.
Összefoglalva, az MGVE a 2012. évben az Egyesület továbbműködésének feltételeinek
megteremtésén dolgozott. Bíztató támogatást kaptunk tagjainktól, sőt ez idáig passzív
tagjaink, felmérve a ránk nehezedő problémákat, tagtoborzással, cikkírással és
megvalósítható ötletekkel segítettek.
Az elmúlt évben is, mint megalakulásunk óta minden esztendőben, munkánkat a szakmai
társszervezetekkel, együttműködő partnereinkkel közösen tervezzük végezni, a szakmai
önkormányzat megvalósításához vezető úton, erősítve az ehhez szükséges szakmai
összetartozás érzését.

Bizakodva tekintünk a jövőbe, ezért az Egyesület elvállalta 2013. évi Hungarotherm
kiállításon, hogy az Épületenergetikai Szakmai Napok keretében, "Hőtermelés" címszó
alatt önálló szakmai programot szervezünk, melynek egyik célja a földgáz felhasználás
szerepének megerősítése. Az előadások között lesz a lakosság, a végfelhasználók
számára is érdeklődésre tartó nem mély szakmai előadás is, különös tekintettel a műszaki
biztonságra és környezetvédelemre. Tervezzük a hazai gáztüzelő berendezések
gyártóinak bemutatását is.
Továbbra is aktívan közreműködünk a műszaki biztonsági felülvizsgálati kérdésekben,
különös tekintettel a teljesítményhatárokra és a felülvizsgálati jogosultság kérdésére.
Változatlanul kiemelten fontosnak tartjuk, a biztonság megtartásának ésszerű határain
belül a gázfogyasztás növelését gátló bürokratikus akadályok lebontását, a fogyasztó
számára egyszerűbb lehetőségek kidolgozását. Ennek keretében tervezzük a
gázfogyasztó készülékek cseréjénél alkalmazott egyszerűsített eljárások mintájára, az
eljárásrendet lakossági fogyasztónál nagyobb teljesítmény határra vonatkozóan is
kidolgozni, valamint a felelősségi mátrix elvén alapuló eljárásrendet a szakági tervezők
tevékenységéhez is megvalósítani.

