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Tisztelt Szakmabarátunk!

a 2014. szeptember 17-én megtartott, az európai unió területén a 2015. év őszén életbelépő energiahatékonysági 
rendeleteinek ismertetését, valamint az október 14-én megküldött Szakmai Ajánlást követő időszakról kívánjuk 
Önöket tájékoztatni. Fontosnak és elengedhetetlennek tartjuk, hogy a megkezdett tájékoztatás rendelet bevezetési  
időpontjáig folyamatos fókuszban és minél szélesebb szakmai és végfelhasználói körökben elérhető legyen.

a Fórum Szakmai ajáNláSáNak aktivitáSai éS megjeleNéSi Formái:

Szeptember – október hónap: 

a Szakmai Nemzeti Fórum ajánlásának megküldése a Fórumon résztvevő szakembereknek, továbbá tájékoztatás
• Echo TV – esti Híradó
• Lánchíd Rádió – Szaldó riport (’15)
• NGM illetékes Főosztály
• NFM illetékes Főosztály
• MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság
• MBSZ Szerkesztő Szakbizottság
• Katasztrófavédelem
• Fogyasztóvédelem
•  Cikkek és beszámolók a Víz, Gáz, Fűtéstechnika, a Magyar Installateur, a Magyar Épületgépészet szaklapokban, 

valamint az e-Gépész, a Mérnök Kamara Épületgépész Tagozat hivatalos elektronikus hírlevelében
• Részletes beszámoló a Gáziparosok Országos Egyesületének honlapján (GOE).

November hónap:

• Gazdasági Rádió „Nap vendége” – riport (’40)
•  NFM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős helyettes államtitkárság – előadás (’30) 

a MEHI felkérésére
• NFM Energetikáért Felelős Helyettes Államtitkárság, Stratégiai és Energiapolitikai Főosztály – szóbeli tájékoztatás
• NGM Ipari és Építésgazdálkodási Főosztály – szóbeli tájékoztatás
• 46. Nemzetközi Gázkonferencia szekcióülés – előadás (’40)
• Magyar Épületgépészek Napja – „K” épület Oktatói Klub – kerekasztal megbeszélés 
• Adat- és anyagszolgáltatás más előadások betétanyagához.

December hónap:

• Égáz-Dégáz Partnergáz Program – előadás (’30) Tata, Kecskemét

Szakmai programunk sikeres megvalósításának érdekében, alátámasztva a 2. féléves jelentésünk aktivitásaival, erköl-
csi támogatásuk mellett egy anyagi támogatási lehetőséget is figyelmükbe szeretnénk ajánlani. Egy olyan támogatási 
formában tudják segíteni a munkánkat, ami szervezetüket, vállalatukat nem terheli további költségekkel. Ez pedig a 
személyi jövedelemadó, szabadon rendelkezhető, szakmai civil szervezeteknek adható 1% mértéke!

Ezért kérjük, hogy a Gáziparosok Országos Egyesületén (GOE) keresztül, 
ajánlja fel adójának 1%-t az idén 20 éves évfordulóját ünneplő, 

Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének!

ezt a támogatást közös fejlődésünk és munkaprogramunk sikeres végrehajtása érdekében is szeretnénk kihasználni. 
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