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1. szám

Körösztös Imre (1972–2021)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Körösztös Imre, a Gázközösség 
elnökhelyettese, több ciklusban elnökségi tagja, a szakmai napjaink 
rendszeres elôadója 49. évében elhunyt. A temetésén a számos tag 
és elnökségi tag mellett Bayer Károly tiszteletbeli elnök, Berta Márton 
elnök, valamint Boris József, az Áramközösség elnöke is lerótta 
kegyeletét. Emlékét megôrizzük.

A Gázközösség az Áramközösséggel együtt, 
a 2020-as évet kényszerbôl kihagyva, idén 
szeptemberben ismét megrendezte a Szek-
szárdi Szakmai Napot. A cél ezúttal is az 
volt, hogy az elôadások a napjainkban aktu-
ális kérdéseket részletezzék, és a mindennapi 
munkához adjanak segítséget új termékek, 
megoldások, alkalmazási lehetôségek ismer-
tetésével, biztonsági kérdések megtárgyalásá-
val. A helyszín hagyományosan a Bodri Pincé-
szet volt, a szakmai napot ezúttal is az E.ON 
Csoport támogatta.

Berta Márton, a Gázközösség és Boris 
József, az Áramközösség elnökének köszön-
tôje után kilenc elôadás következett, ezekbôl 
dr. Vajda József és Leikauf Tibor elôadásainak 
tartalmát a korábbi számunkban már közöltük. 
Mostani lapszámunkban három kiemelten fon-
tos témájú elôadást részletezünk.

A rendezvényen Boris József, az Áramközös-
ség elnöke „az Áramközösség örökös tisztelet-
beli tagja” oklevelet adott át Bayer Károlynak, 
a Gázközösség tiszteletbeli elnökének. 

Tudósításaink a 2–4. oldalakon.

Újévi köszöntő
Kedves Gázközösségi  Tagok! Az új esztendô kezdte 
jó alkalom arra, hogy, hogy mindannyian megálljunk 
egy pillanatra és végiggondoljuk az elmúlt év ered-
ményeit, sikereit és az elmaradt, meg nem valósult 
célokat. A Gázközösség mûködését illetôen a sze-
mélyes találkozások élményét nyújtó programok 
– a folyamatosan változó COVID-szabályok miatt 
– többszöri próbálkozásunk ellenére sajnos elma-
radtak. Végül szeptemberben találtunk idôpontot a 
hagyományos Szekszárdi Szakmai Nap lebonyolí-
tására, melyet az Áramközösséggel együtt szer-
veztünk meg. A résztvevôk száma egyértelmûen 
jelezte, hogy nagy az igény a személyes találko-
zásra, az idôszerû szakmai témákkal kapcsolatos 
tapasztalatcserére.

Tagjaink mindennapjait természetesen nem csak 
a közösségi élet határozza meg. A vállalkozások 
következô idôszakra kitûzött céljai mutatják az utat, 
természetesen az emelkedôkkel, lejtôkkel és néha 
kátyúkkal együtt, amik nélkül a mi szakmánkban 
sincs elôrelépés. Ahogy az elmúlt idôszakot, úgy 
a következô évet is kettôsség jellemzi. Az egyik 
oldalról a megnövekedett, nagyszámú vevôi igény, 
amiért, valljuk be, néhány évvel ezelôtt komolyan 
versenyezni kellett. A másik oldalról pedig a nehe-
zen, vagy egyáltalán nem tervezhetô, az adott meg-
valósítási határidôn belül is sokszor erôs ingadozást 
mutató anyagárváltozás. Ez a vállalkozások szá-
mára komoly veszteséget is eredményezhet. Ehhez 
társul még a jól képzett, megfelelô gyakorlattal ren-
delkezô munkatársak hiánya is. 

Terveink között szerepel tavasszal az E.ON megyei 
találkozók megszervezése. Programjaink között 
kiemelt helyet foglal el az alapítás 25 éves évforduló-
jának megünneplése. Ezeken kívül a szokásos rendez-
vényeink szervezésével kívánjuk az együttmûködést 
elôsegíteni és a közös élményeket gazdagítani, mely-
hez kérem tagjaink aktív közremûködését. Csak 
remélni tudjuk, hogy ezt nem nehezíti nagyon a COVID 
éppen aktuális variánsának hatása.

Ehhez kívánok eredményekben gazdag, boldog 
újévet minden tagunknak, kedves családtagjaik-
nak és munkatársaiknak.

Berta Márton elnök

Újra megtartottuk a szakmai 
napot Szekszárdon

Berta Márton és Boris József vezették le a rendezvényt
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Mint elmondta, a vállalatcsoport része lett az 
Elmü és az ÉMÁSZ, viszont a Titász kikerült ebbôl 
a csoportból. Az átrendezôdés után több mint 
ötezer munkavállalója van az E.ON Csoportnak, 
ebbôl 3670 az elosztó társaságokban dolgozik. 
3,6 millió villamos energiát és 620 ezer földgázt 
fogyasztó ügyfelük van a korábbinál koncentrál-
tabb területi elrendezésben. Ezekkel az adottsá-
gokkal jelentôs felelôsség jár, emelte ki Somodi 
Gábor, majd röviden a vállalati struktúra ismerte-
tésére tért ki: a négy elosztótársaság mûködését 
négy vezérigazgató irányítja, ezek egyikeként ô 
a gázelosztó társaságok mûködéséért, valamint 
a csoporton belüli adatmenedzsmentért felel. 
A vállalatcsoport profilját négy szóban is össze 
lehet foglalni: hálózatok, megoldások, szolgálta-
tások, energiatermelés. Jellemzôje, hogy agilis, 

eredményes, fenntartható, hosszú távon kiszá-
míthatóan mûködik és 2020-ben az energeti-
kai terület legvonzóbb munkaadója volt. A villa-
mos hálózatának hossza háromszor hosszabb az 
egyenlítônél.

Az E.ON Csoportra ható energiagazdasági 
környezetet elemezve Somodi Gábor kiemelte a 
Nemzeti Energiastratégiát, ami 2030-ig szabja 
meg a fejlôdési irányokat. Fontos célja a straté-
giának a károsanyag-kibocsátás 30%-os csök-
kentése, amelyet egyrészt energiamegtakarí-
tást eredményezô korszerû megoldásokkal lehet 
elérni, másrészt a környezetet terhelô energia-
hordozók kiváltásával. 2030-ig 6000 MW meg-
újuló energiát hasznosító berendezés kerül 
beépítésre, ami jelentôs kihívás az elosztótársa-
ságoknak, hiszen a hálózatok nem erre lettek ter-

vezve. A célok eléréséhez nagyon sok pénz kell, 
nemzetgazdasági szinten 2050-ig 50 000 milli-
árd forint, egyrészt az elosztóhálózatok fejlesz-
tésére, másrészt a háztartások korszerûsítésére. 
Közben a gázfogyasztás csökkenni fog, a háztar-

tások korszerûsítése, valamint 
a távhôellátás célként elôírt 
50%-os gázfogyasztás-csök-
kentése miatt.

Az a feladatunk, hogy meg-
találjuk a lehetôségeket ebben 
a környezetben – folytatta 
az elôadást a vezérigazgató. 
Fela dat például a gázszolgál-
tatás zöldítése, amely a hid-
rogén alkalmazásával válhat 
valóra. Mint elmondta, a nem-
zeti energiastratégia nem csak 
az E.ON, hanem a tervezô, 
kivitelezô partnerei, valamint 
az ügyfelek számára is tarto-
gat feladatokat. Változni fog-
nak a felhasználói szokások 
és jelentôs vissza nem térí-
tendô pályázati forrásokból 
lehet majd a korszerû mûszaki 
megoldásokat finanszírozni. 
És eközben rengeteg új ingat-
lan fog épülni.

Az Energiaközösségben folytatott partneri 
együttmûködés kínál továbblépési lehetôséget a 
számunkra, a közös célként pedig azt kell nyúj-
tani, hogy az ügyfelek gyors és minôségi meg-
oldásokat kapjanak – szólította meg konkrét 
perspektíva megfogalmazásával a hallgatósá-
got Somodi Gábor. Ebben segít az ügyfélfolya-
matok további digitalizálása, a piaci partnerek-
nek adott feljogosítások, amelyek újabbakkal 
egészülhetnek ki. Az E.ON Csoport képzett, jó 
szakemberekkel akar együttmûködni, velük pár-
beszédben akar lenni annak érdekében, hogy 
profi megoldásokhoz jussanak az ügyfeleik. 
Mint mondta, a fogyasztó nem áramot vagy gázt 
akar, hanem meleg és világos épületet, amihez 
a legjobb, legkényelmesebb megoldást kell neki 
nyújtani.

Stratégiai adottságok 2030-ig 
az E.ON és partnerei számára
A Szekszárdi Szakmai Nap elôadásainak sorát Somodi Gábor, az E.ON Dél-
dunántúli Gázhálózati Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Kezdésként rövid 
áttekintést adott az E.ON Csoportot az elmúlt két évben érintô legjelentôsebb 
magyarországi változásokról. 

A cél az, hogy az ügyfelek gyors és minôségi megoldásokat kapjanak
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MBSZ vagy SZME-G?

Mindkettô, válaszolt mindjárt az elôadása 
második mondatában a címben feltett kér-
désre Berkes Gábor, az MVM Hálózat mûszaki 
igazgatója, aki elôadása elején áttekintette a 
gázipari biztonsági szabályozás legfontosabb 
mérföldköveit.

Mint elmondta, 2020-ban a korábbiakhoz képest 
szokatlan szabályozás alakult ki. Miközben az 
1/2020 (I. 13.) sz. kormányrendelet erôsebb jog-
alapot ad a gázipari biztonsági szabályozásnak, 
a 3/2020 (I. 13.) sz. miniszteri rendelet 1. sz 
mellékleteként megjelent az MBSZ legújabb vál-
tozata. A kormány jogalkotási törekvésének meg-
felelôen az új rendelet szövegébôl kikerült töb-
bek között minden olyan fogalommeghatározás, 
amelyet más jogszabály már tartalmaz, vagy a 
leíró jellegû mûszaki elôírások, és ezek az SZME-
G-be kerültek (a rövidítés a Szakági Mûszaki 
Elôírások címet fedi, a G-betû a gázipari téma-
körre utal – a szerkesztô).

Napjainkban ennek megfelelôen az MBSZ-
t, az SZME-G-t és az elosztói engedélyesek 
technológiai utasításait kell figyelembe venni. 

Az MBSZ-ben csak normatív szabályok van-
nak, az SZME-G-ben kiegészítések, ábrák, amik 
segítik a szakmát, a technológiai utasításokban 
pedig a mûveleti részletek, üzemeltetési elvek. 
Ami nem változott, hogy az eltérés indokolt eset-
ben megengedett. Ilyen esetben a tervezônek 
igazolni kell, hogy az általa választott megoldás 
biztonsági szintje a szabályozásokban foglalttal 
legalább egyenértékû.

A szabályozási különbségekre is bemuta-
tott példákat Berkes Gábor. A gázvezeték épü-
leten belüli kialakítására vonatkozóan például 
az MBSZ annyit ír elô, hogy a csatlakozóvezeté-
ket és a fogyasztói vezetéket az épület szerkeze-
tein, falán bilincsezve vagy attól független csô-
tartókon kell elhelyezni. Az SZME-G tovább lép a 
szabályozásban, amikor azt mondja, hogy falon 
belül falhoronyban, a fal külsô felszínének köze-
lében, burkolattal ellátva vagy elvakolva, csak 
a területileg illetékes földgázelosztó, valamint 
a csô gyártójának elôírásai szerinti kivitelben 
lehet elhelyezni. Az MVM technológiai utasítása 
pedig a falcsatornában (falhoronyban) történô 
elhelyezésrôl a következôket írja elô:

•  A falcsatornában elhelyezett gázvezetékeket 
ki kell szellôztetni. A falcsatorna szakaszon-
kénti kiszellôztetését perforációval, nyílás-
sal, vagy rácsozattal kell kialakítani, amely-
nek felülete méterenként legalább a gázcsô 
belsô keresztmetszetének háromszorosa 
legyen.

•  A kialakított szellôzôrácsot utólag elvakolni, 
elfedni tilos!

•  A csô körüli tér legalább két átmérônyi 
keresztmetszettel szabadon szellôzött legyen!

•  A falcsatornában lévô gázvezetéket bilincsbe 
rögzítve kell szerelni. 

Berkes Gábor a készülékcsere szabályo-
zására is kitért, ami sok vitát kavart, és ami-
vel kapcsolatban szerinte az SZME-G-ben még 
kell majd pontosítani. Mint elmondta, a beje-
lentett készülékcserék száma az MVM terüle-
tén csökken, ami arra utal, hogy nem jelentik 
be a cserék egy részét. Az elosztói engedélye-
sek ebben nem kívántak ellenôrzési jogot sze-
rezni, így most csak le kell adni az elosztónak 
a dokumentumokat, és csak archiválniuk kell. 
Az MVM-nél átnézték a tervdokumentumokat 
és jegyzôkönyveket, hogy képet kaphassanak a 
készülékcserék minôségérôl. Kiderült, hogy elô-
fordulnak hibák, lényeges hiányosságok, szak-
mai ellentmondások. Ezek között a következôk 
fordultak elô: a tervezési határ nem beazono-
sítható, a betervezett és megvalósult gázfo-
gyasztó készülék típusa, égéstermék-elvezetése 
nem egyértelmû, a gázfogyasztó készülék beso-
rolása hiányzik vagy hibás, a tûzhely elhelyezé-
sének feltételei nincsenek meghatározva vagy 
hatálytalan jogszabály szerintiek, a beépített 
termékek megfelelôsségének igazolása rossz, a 
jegyzôkönyvben nincs a leszerelt vagy felszerelt 
gázfogyasztó készülék megnevezve vagy mind-
kettô hiányzik, a jegyzôkönyvben a hôterhelési, 
gázfogyasztási adatok nincsenek összesítve, a 
dokumentáció olvashatatlan, aláírások, dátu-
mok hiányoznak.

A mûszaki igazgató szerint, lehet jó ott a 
rendszer, ahol a mûszaki dokumentáció hiá-
nyos, de a tervezôknek, kivitelezôknek felelôs-
ségük van, a szükséges szakmai szintet kell tel-
jesíteni, a mûszaki biztonságra jobban oda kell 
figyelni. Az elosztói engedélyes felülvizsgálatát 
nem kellene visszahozni, maradjon a tervezô 
és a kivitelezô a felelôs, azonban szükség van 
a szemléletváltásra.

A tervezôknek, kivitelezôknek felelôsségük van, a szükséges szakmai szintet teljesíteni kell



4 | HÍRLEVÉL | Gázközösség

A piaci partner -
kapcsolatok új minősége

Ma már liberalizált piac van, változnak a jogsza-
bályok, nagy sebességgel halad a digitalizáció, 
az ügyfeleknek új igényei és szokásai alakulnak 
ki. A szolgáltatók az egész EU-ban változásra 
kényszerülnek, és a piaci partnerek egymáshoz 
való viszonyáról is elmondható ugyanez. Koráb-
ban a szerelô beépítette a kazánt, a szolgáltató 
szállította a gázt és számlázott, a megújulóener-
gia-berendezésekre legfeljebb csak az ipari part-
nereknek volt pénze, sok speciális tudásra nem 
volt szükség. Ez ma már nem igaz. Ma már a 
fogyasztókat ügyfeleknek tartjuk, akiknek lénye-
gesen megváltoztak az igényeik, mert a kazán 
beszerelésén túl az egész ház energiaigényét át 
akarják látni és még arra is kíváncsiak, hogy az 
energiatermelés környezetbarát-e, van-e állami 
támogatás a beruházásra, és ebbôl mire jogosul-
tak. Ezt is meg kell válaszolni, ami feladat, de 
egyben lehetôség, esély is.
Ma már egyértelmû számunkra, hogy az épületek 
fajlagos energiaigénye csökken, miközben az ügy-
felek igényei differenciálódnak. Ma már napkol-
lektor, napelem és klímatizálás is felmerül igény-

ként, új ház építésénél pedig már az elektromos 
meghajtású autók töltése is igény lehet. Egyre 
inkább rendszermegoldásokban kell gondolkodni, 
és ezek gazdaságossági kérdésével is foglalkozni 
kell, mert a rendszerek ebbôl a szempontból is 
eltérnek egymástól. A vevônek támogatást kell 
adni, mert nem tud könnyen választani, tanács-
adóvá kell válni. Az ügyfelek információigénye ma 
már messze túllép a fûtésen, ezért a kérdések 
megválaszolásához több szakterület tudására 
van szükség, együtt kell mûködni többek között a 
hálózati szolgáltatóval is. Tehát a rendszermegol-
dások és azok gazdaságosságának megismerése 
felé tolódnak el az igények.
Kezdetben a napkollektorokat melegvízelôállításra 
használták, aztán egyre inkább fûtésrásegítésre 
is alkalmazták, mert így megújuló energiával 
csökkenthették a CO2-kibocsátást. Késôbb a 
napelemek alkalmazásával a bojlert pufferként is 
használták hôtárolásra, de a napelemek ma már 
a hálózatra is kapcsolódhatnak. És most már itt 
vannak a különféle elektromos fûtési berendezé-
sek különféle teljesítményekkel.

Az innováció következô lépése a tüzelôanyag-
cella lesz, napjainkban a gyártók képesek az igé-
nyeknek megfelelô berendezéseket kínálni. Még 
drágák, támogatás kell hozzájuk, de a földgáz-
felhasználás arányát a háztartásokban le fogják 
csökkenteni. Az új épületek esetében már nem 
lesz gazdaságos a melegvíz alapú fûtés, sokan 
napelemmel akarják megoldani a hôigény bizto-
sítását. Jelentôsek tehát az igényváltozások az 
ügyfeleknél, és ennek nyomán a gázszerelôk-
nek az elektromos szakmák képviselôivel és a 
szolgáltatókkal való együttmûködése egyre fon-
tosabb lesz. Nálunk, Zeitzben a berendezé-
sek nyolcvan százalékát a partnereink közvetí-
tik, ôk végzik az installációt és a karbantartást 
az ügyfelek számára. Évente egyszer kiértékel-
jük velük a piaci mozgásokat. Az elmúlt évek-
ben, annak ellenére, hogy a szolgáltatási terü-
letünkön az ügyfélkör jelentôs része idôsebb, 1,8 
millió euró beruházásban vettünk részt a part-
nereinkkel együtt, és a fûtôberendezések egyre 
többször napelemekkel vagy napkollektorok-
kal voltak támogatva. Ezek kifizetôdôk, ha józan 
árrést alkalmazunk.
A jövô további kihívásai a digitalizáció, a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése, a mobiltelefon-
hoz kapcsolódó okosmérés, és ezen túl is az 
élet minden területének összekapcsolása. Erre 
fel kell készülnünk. A szakmai pályaképünk óri-
ási változáson megy keresztül, a hagyományos 
munkafolyamatokat ki kell egészíteni informa-
tikával, villanyszereléssel, sôt tanácsadással, 
amely révén el tudjuk magyarázni a rendszer 
gazdaságosságát.
Összefoglalva, az innovatív megoldások érde-
kében elengedhetetlen a szakterületek együtt-
mûködése, a kivitelezôk közötti, valamint a kivi-
telezôk és szolgáltatók közötti együttmûködés, 
továbbá a munkatársak kiképzése, hogy felis-
merjék az ügyfél igényeihez illeszkedô komplett, 
egységes és legjobb megoldást, és azt megfelelô 
érveléssel el is adják neki.
Végül el szeretném mondani, hogy abban a sze-
rencsében volt részem, hogy huszonöt éven 
át követhettem a magyar szakmai és piaci 
együttmûködést. Szívbôl köszönöm Önöknek 
a megtisztelô bizalmat és nyitottságot, amit 
kaptam. Október elsejétôl nyugdíjba megyek, jó 
egészséget és sikeres üzleti tevékenységet kívá-
nok Önöknek és családjuknak. Emlékszem, Bayer 
Karcsival nagyokat sétálva már 25 ével ezelôtt 
is együtt filozofáltunk a Gázközösség jövôjérôl. 
Karcsi, neked külön is köszönöm a közös munkát.

Az ügyfelekért ma már jelentôs verseny zajlik, ami miatt erôteljes szemlé-
letváltásra van szükség az ágazatban – kezdte elôadását egy alapgondo-
lattal Diethelm Mohr.

Köszönöm önöknek a megtisztelô bizalmat és nyitottságot
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Nemrégiben három fôs delegáció látogatott el 
a németországi Zeitz városába. A Gázközös-
ség és Áramközösség vezetôit a ma már nyug-
díjas, de tanácsadói munkát végzô Diethelm 
Mohr hívta meg.

Az egykori Kelet-Németországban, Lipcsétôl kb. 
50 kilométerre fekvô mintegy 30 ezer lakosú 
kisvárosban többnyire nyugdíjasok élnek, elsô-
sorban panellakásokban. Ezért is volt érdekes 
a látogatás, hiszen sok hasonló korú és álla-
potú épület található Magyarországon is. – A 
város közmûcége áramot, hôt és gázt szolgál-
tat, sok olyan újdonságot ismerhettünk meg, 
ami itthon is alkalmazható – mondta a Gáz-
közösség tiszteletbeli elnöke. Bayer Károly 
kiemelte, Németországban mintegy 150 áram- 

és 200 gázkereskedô mûködik. Ebben a piaci 
versenyben a városi közmûcég nem elsôsorban 
az árak csökkentésében érdekelt, hanem a szol-
gáltatások bôvítésében és a szinergiahatások 
mûködtetésében.

A német piacon elkezdôdött a megújuló 
energiákra való átállás, jelenlegi részaránya, 
tárgyalópartnereink szerint, mintegy 40% – 
hangsúlyozza Bayer Károly. Úgy látja, mivel a 
biogázt egyre inkább nem tekintik zöld ener-
giának, hiszen annak 50 százaléka szén-dio-
xid, és várhatóan az utolsó szénerômû is bezár 
2024-ben. Jelentôsen elôtérbe kerültek a nap-
elemek és a szélerômûvek, ugyanakkor ezek 
a csúcsterheléseket nem tudják lefedni, így 
továbbra is szükség lesz a földgáz erômûvi fel-
használására.

A háromlábú szék és a győztes-
győztes helyzet
A zeitzi közmûszolgáltató az említett verseny-
helyzet miatt, és figyelembe véve az energetikai 
korszerûsítések szükségességét, tanulságos ajánla-
tot tett a fogyasztói számára. A cég – együttmûködve 
a szerelô-kivitelezô partnervállalkozásokkal – meg-
kereste a fogyasztóit, hogy modernebb, energiahaté-

konyabb fûtési módra álljanak át, de úgy, hogy a havi 
energiaköltségük nem lesz magasabb a korábbinál. 
A szolgáltató a „több ügyfél, több energiaeladás” 
stratégiája mentén akarja fenntarthatóvá tenni a 
mûködését. – Például az olajfûtésrôl földgázra átálló 
ügyfél a teljes átalakítást hosszú távon és kedvez-
ményes részletekben fizeti ki, miután a partner-
vállalkozó kivitelezte a rendszert, és a konstrukció 
futamideje alatt a karbantartást is elvégzi – ezt már 
Berta Márton, a Gázközösség elnöke mondja, aki 
szintén részt vett a németországi tanulmányúton. – 
Teszik ezt ráadásul úgy, hogy szinte hajszálpontos 
számítással mutatják meg a fogyasztóknak a beru-
házás költségeit, valamint a megtérülést.
Berta Márton szerint ez a megoldás mindhárom 
szereplô, az ügyfél, a szolgáltató és a partnervállal-
kozás számára is ideális. – Sok minden más mel-
lett a stabil, következetes törvényi szabályozásból 
is sokat tanulhatnánk, amelyben a bankok is szí-
vesebben finanszíroznak hosszútávon megtérülô 
beruházásokat – mondta a Gázközösség elnöke.

Napelemeket telepít, majd 
értékesíti a többletenergiát
Berta Márton azt az érdekes szakmai ajánlatot is 
megemlíti, amelyet a szolgáltató a város társas-

házi közösségei számára tesz, amikor is 15 éves 
szerzôdésben rögzíti, hogy a házak tetejére nap-
elemeket telepít, de elôtte saját költségén fel-
újítja a tetôt. Mindezt partnervállalkozással való-
sítja meg, amely ezt követôen a teljes idôszakra 
karbantartási szerzôdés szerint végzi munkáját. 
A megtermelt energiát pedig fix áron, konkrétan 
11 eurocentért vásárolja meg a lakóközösség, 
az aktuális 25 eurocentes piaci árral szemben, 
a többletenergia pedig továbbértékesítésre kerül. 
Amikor pedig a 15 év lejár, a rendszer jellemzôen 
1 eurorért a társasházé lesz. – Mi ez, ha nem a 
legideálisabb együttmûködés, hiszen a fejlesztés 
megvalósulásával mindenki nyertesnek mond-
hatja magát, mindezt pedig kiszámítható állami 
szabályozás mellett tehetik meg a felek – mondja 
Berta Márton.
– Láthattuk, hogyan mûködik a mérés egy lakó-
szövetkezet és egy almatermelô agrárvállalko-
zás esetében – mondja Boris József, az Áram-
közösség elnöke, aki szintén ellátogatott a német 
városba. – Az ottani energiaszektor mûködése, 
a sok kereskedô által generált verseny miatt, az 

itthonihoz képest teljesen más. A Stadtwerke 
Zeitz a hosszútávú partneri kapcsolatok kiala-
kításával és új szolgáltatások bevezetésével áll 
helyt a fokozott versenyben. A rövid távon kisebb, 
de hosszú távon kiszámíthatóbb, biztos bevételt 
eredményezô stratégiát követik. 
Boris József még hozzáteszi, hogy a partner-
vállalkozások közössége szívesen látna minél 
több olyan pályázatot, amellyel kiszámítható, de 
a fogyasztók számára is megtérülô piaci megbí-
zásokat szerezhetnének.

Mohr, a motor…
Diethelm Mohr az utóbbi években a zeitz-i köz-
üzemi szolgáltatónál dolgozott. A meghívás és 
vendéglátás az ô érdeme. Bár most már keveseb-
bet találkozhat vele a Gázközösség és Áramkö-
zösség tagsága, Bayer Károly szerint a 2022-ben 
az éppen 25 éves Gázközösség ünneplésére biz-
tosan el fog jönni a német szakember.

Németország: nagyobb 
verseny, energiahatékonysági 
innovációk



HÍRLEVÉL • A Gázközösség Egyesület belsõ tájékoztató kiadványa
• Szerkesztõség: Gázközösség Egyesület, 7626 Pécs, Búza tér 8/A • 

Szeptember 8-án, a szakmai nap program-
ja után tartotta közgyûlését egyesületünk 
a Bodri Pincészet egyik termében. A levezetô 
elnök Bayer Károly köszöntötte a tagságot és 
ismertette a további napirendi pontokat, ame-
lyeket a tagság elfogadott.

Berta Márton elnök a bevezetôben ismertette, 
hogy az elôzô közgyûlés óta eltelt egy évben az 
egyesület és az elnökség mûködése – a járvány 
ellenére – zökkenômentesen zajlott. A legutóbbi 
elnökségi ülést augusztus harmadikán már sze-
mélyes jelenléttel sikerült megtartani.

Az E.ON-nal való partnerkapcsolatunkról 
kifejtette, hogy az együttmûködés a Komfort-
Zóna programban (radiátorprogram, klímaszere-
lés, kazáncsere) továbbra sem mûködik a kellô 
intenzitással, ezért ezeknek a termékeknek a 
további fejlesztése szükséges. Az új bekapcso-
lás és a szüneteltetés miatti gázmérô le- és fel-
szerelés, valamint a saját munkák mûszaki 
ellenôrzése rendben zajlik, bár ez utóbbinál egy 
kedvezôtlen jogszabályváltozás miatt, néhány 
tagtársunk elvesztette a jogosultságát, legtöb-
ben azonban a cégen belül meg tudták oldani a 
kérdést.

Az eredetileg 2020-ra tervezett Szekszárdi Szak-
mai Napunkat idén szeptemberben végre szemé-
lyes jelenléttel meg tudtuk tartani, ugyanígy magát 
a közgyûlést is. A korábban a közgyûlésekhez csat-
lakozó családi napot azonban észszerûnek látta az 
elnökség elhagyni. A 2020 szeptemberében indult 
elektronikus tervfelülvizsgálat az E.ON gázelosztó 
társaságainál mûködik, ma már kizárólag ezen a 
módon lehet tervet benyújtani. A Magyar Épület-
gépészek Szövetségével való együttmûködés kere-
tében minden tagunk megkapja az Épületgépész 
szaklapot és a Csôpostát.

Berta Márton megnevezett néhány dolgot, ami 
aktuális tennivaló, amin az Elnökségnek dolgoz-
nia kell. További erôfeszítésekre van szükség az 
E.ON-nal való szerzôdéskötések folyama tának 

egyszerûsítésére. Az egyesület új honlapja a gaz-
kozosseg.hu vagy az ekozosseg.hu domainek 
alatt mûködik, és a Facebook-oldala is üzemel, 
ezekre, ha vannak, új hírek kerülnek fel. A tagság 
adatpontosítása megtörtént, részben egy kikül-
dött és kitöltendô táblázat segítségével, részben 
telefonos megkereséssel. Aki vállalta tevékeny-
ségégeinek megadását, azt a lehetséges ügy-
felek már célzottan meg tudják az interneten 

keresni az E.ON által létrehozott szaknévsorban. 
A továbbképzési lehetôségek a tagság számára a 
DUNAGÁZ-nál rendelkezésre állnak.

A Tagfelvételi Bizottság képviseletében 
Fleischer Ferenc ismertette, hogy taglétszámunk 
a 2020. évi közgyûléskor 153 volt.  Az eltelt egy 
évben egy új tagot vettünk fel, és egy tag kilépett, 
ezzel jelenlegi taglétszámunk változatlanul 153. 
Legkevesebb tagunk Somogy, Veszprém és Zala 
megyében van. Ezeken a területeken még vannak 
feladataink a taglétszám növelése tekintetében.

Egy tagunk jelezte, hogy 2021 év végével tag-
sági viszonyát megszünteti, mivel tevékenységét 
nem folytatja tovább.

Leikauf Tibor elmondta, hogy az Etikai Bizott-
ság az elmúlt közgyûlés óta két ügyet tárgyalt 
az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. beje-

lentése alapján. Az elsô esetben, a bejelentés 
szerint, egy tagtársunk az E.ON pécsi, Malom-
völgyi úti telephelyén, a belépési jogosultságá-
val visszaélve megszegte a pandémiás idôszak 
szigorú szabályait. A megküldött dokumentu-
mok és meghallgatások alapján az Etikai Bizott-
ság arra az álláspontra jutott, hogy az eset nem 
függ össze a gázközösségi tagsággal, így az nem 
tartozik az Etikai Bizottság és így az Elnökség 
hatáskörébe.

A másik esetben a szerelô bekapcsolást vég-
zett egy társasház két lakásában. A bekap-
csoláshoz szükség volt a gázmérô elé egy Flat 
Flow típusú nyomásszabályozó beépítésére, ami 
miatt a jogi zárat nem tudta szabályosan felhe-
lyezni, így azt megfaragta, miáltal a jogi zár nem 
tudta betölteni funkcióját. A helyes eljárás az lett 

volna, hogy tájékozódik, hogyan végezhetô el a 
munka szabályosan. Az ügyben az E.ON meg-
tette az általa szükségesnek tartott intézkedést, 
az Etikai Bizottság pedig javasolta az Elnökség-
nek, hogy a szerelôt részesítse figyelmeztetés-
ben. A javaslatot az Elnökség elfogadta és a sze-
relôt figyelmeztetésben részesítette. 

A Felügyelô Bizottság nevében Murányi Sán-
dor bizottsági elnök elmondta, hogy átvizsgál-
ták az egyesület 2020 évi közgyûlésétôl a jelen 
idôpontig végzett gazdálkodását és megállapí-
tották, hogy az egyesület gazdálkodása a törvé-
nyes keretek között zajlik. A számviteli fegyelem 
elôírásait minden esetben betartották.

Az egyebek napirend keretében hozzászólás, 
javaslat, észrevétel nem volt, így Bayer Károly 
levezetô elnök a Közgyûlést bezárta.

Egyesületünk 2021. évi 
rendes közgyűlésének 
összefoglalója

Egyesületünk tagjainak egy csoportja a közgyûlésen


