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Bizonytalanság, egy szó, amivel körülírható a 2012-es év. Az Államigazgatás elképzelése 
a földgázfelhasználással összefüggő kérdésekről, a beruházások visszafogásának hatása, 
a lakossági szektor gázkészülék vásárlásainak visszaesése, valamint a tagsággal szoros 
összefüggésben álló anyagi kérdések, amelyek közvetve bizonytalanná tették a helyzetet.  
A 2013. év – a 2012 évhez hasonlóan - a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete 
(MGVE) életében továbbra is nehéz volt. Az Egyesület életét meghatározó pénzügyi 
forrásoldal további csökkenése elérte az életben maradás alsó határértékét, de 
Tagvállalatok olyan páratlan lojalitásról és áldozatvállalásról tettek tanúbizonyságot, hogy 
az Egyesület át tudta hidalni a már-már megoldhatatlannak tűnő anyagi problémákat. Az 
MGVE taglétszáma nem csökkent tovább, sőt az Elnökség örömmel szavazott egy új tag 
(Technorgáz Kft) státuszának véglegesítésében. Az elmúlt esztendőben tapasztalt 
változások az iparágon belül megerősítenek évek óta vallott szakmai hitvallásunkban 
bennünket – Tagjaink kitartó támogatása mellett –, hogy lehet és érdemes szakmai 
összefogásba befektetni. A gázfelhasználás területén több komoly fórumon is képviselteti 
magát az Egyesület. Kardos Géza személyében delegáltunk van – a gázfogyasztó 
berendezéseket képviselve egyedüli civil szakmai szervezetként - a Gáz Műszaki 
Biztonsági Szakbizottságban, Fazakas Miklós elnököl az MSZT Gázkészülék Műszaki 
Szakbizottságában. Egyesületünk szervezte a 2013. Hungarotherm kiállítás átlagon felüli 
látogatói számú Energiatermelés Szakmai Napját, melynek szakmai színvonalát jellemzi, 
hogy a Miskolci Egyetem professzorának élő kísérlettel fűszerzett előadását is élvezhették 
résztvevők. Szoros együttműködésben vagyunk a Gáziparosok Országos Egyesületével 
(GOE), a Kéményjobbítók Országos Egyesületével (KÉOSZ), a Kéményseprő 
Ipartestülettel és a Magyar Épületgépészek Szövetségével (MÉGSZ), valamint a szakmai 
továbbképzésekben méltán jó hírű Dunagáz ZRt. –vel és a Villox VS Kft.-vel. Sokszor ért 
bennünket a kritika, hogy nem exponáljuk magunkat eléggé szakmai kérdésekben. Emiatt 
is, az Épületgépészek Napján, a VGF Szerkesztőbizottsága rendezésében tartott 
sajtókonferencia keretében véleményt nyilvánítottunk, a saját honlapunkon már évek óta 
hangoztatott, gázfogyasztást csökkentő mágnesek igazságtartalmának kérdésében. Az év 
végi Taggyűlésünk kiemelt fontossággal bírt. Első alkalommal, szakítva a 
hagyományokkal, szakmai előadásokkal színesített, telt házas nyilvános Taggyűlést 
tartottunk. Meghívott vendégeink olyan kérdésekben mutattak utat, mint a Gáz Műszaki 
Biztonsági Felülvizsgálat státusza, a gázkészülékek értékesítésénél kérdéseket generáló 
Alkalmazástechnikai Bizonyítványok (ATB) helyes értelmezése és az EU aktuális és 
jövőbeli direktíváinak ismertetése a „gázosokra” vonatkozóan.  
Ahogy korábban is, most is 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 a gázfogyasztó készülékek cseréjénél alkalmazott egyszerűsített eljárások 
mintájára, a felelősségi mátrix elvén alapuló új eljárásrend kidolgozásában is aktív 
szerepet vállaltunk. 

Látjuk, hogy a közel 20 éve megkezdett egyesületi munka még koránt sem ért véget, a 
2014 évre is van tennivaló. Hisszük, hogy az MGVE elkötelezett csapata képes lesz ez 
idei év kihívásainak is megfelelni és bízunk benne, hogy jövő ilyenkor további sikeres 
munkákról és egy jó évről tudunk beszámolni! 


