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Augusztusban a Baranya megyei Pogányban 
található Zsályaliget Élményparkban tartotta 
meg egyesületünk az évi rendes közgyûlését 
és az ahhoz kapcsolódó szabadidôs progra-
mot. A beszámolók után Körösztös Imrét vá-
lasztották meg a tagok elnökségi tagnak.

Berta Márton elnök a beszámolójában ismertet-
te, hogy az egyesületre háruló kötelezô felada-
tok (könyvelés, bevallás, statisztikai jelentés) 
elvégzése a 2018-as évben rendben megtörtént. 
Az elnök áttekintette az elmúlt év eseménye-
it és munkáját, így többek között tájékoztatást 
adott arról, hogy az E.ON KomfortZóna prog-
ramjának kialakításában számos javaslatukat 
elfogadták és hamarosan sor kerülhet a pilot 
projekt indítására. Kitért a 2019-ben megszer-
vezett sikeres rendezvényekre, valamint a ta-
gok számára jogosultságot biztosító tanfolya-
mokra. Kiemelt néhányat az aktuális tervekbôl: 
új honlap fejlesztése, egyszerûbb szerzôdéskö-
tés, dedikált ügyfélszolgálati fogadás, a megyei 
találkozók átszervezése és a tervek között sze-
repel még egy kérdôíves kutatás a tagok között.  

A közgyûlés az elnöki beszámolót nyílt szava-
zással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangú döntéssel elfogadta.

Czétány László, a tagfelvételi bizottság elnö-
keként ismertette, hogy a taglétszám a 2018. évi 
közgyûléskor 145 volt.  Az eltelt egy évben egy 
tag tagsági viszonya kilépés miatt megszûnt. 

Az év folyamán két új tag lett felvéve, ezzel 
a taglétszám 146. Egyidejûleg két jelentkezô be-
nyújtott dokumentumainak elbírálása van folya-
matban.

Az etikai bizottság elnöke, Leikauf Tibor ar-
ról adott tájékoztatást, hogy az etikai bizottság 
a 2017-es közgyûlés óta eltelt idôszakban etikai 
eljárást nem folytatott.

Murányi Sándor, a felügyelô bizottság elnöke 
beszámolójában elmondta, hogy a felügyelô bi-
zottság átvizsgálta az egyesület 2018-2019 évi 
gazdálkodását, és megállapította, hogy az egye-
sület gazdálkodása a törvényes keretek között 
zajlik. A számviteli fegyelem elôírásait minden 
esetben betartották.

Az egyesület elnökhelyettese, Zóka-Dani Jó-
zsef lemondott, ezért a közgyûlésnek új elnökségi 
tagot kellett választani. Érvényes jelölés egy fôre, 
Körösztös Imrére érkezett, aki a jelölést elfogad-
ta, és akit ezután titkos szavazással a közgyûlés 
megszavazott elnökségi tagnak.

A közgyûlés után közös ebéd, majd szabad-
idôs program következett, a Zsályaliget a csalá-
dosan érkezô tagok hozzátartozói számára is re-
mek szórakozási lehetôségeket kínált.
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Évzáró interjú  
Berta Márton elnökkel

A tagságunk aktivitása nem változott, van egy ré-
teg, aki sok helyen ott van, érdeklôdik és részt 
vesz az E.ON-nal folytatott együttmûködésben, 
és, gondolom, ez más egyesületek esetében is így 
van, a többiek kevésbé aktívak – kezdjük a be-
szélgetést az egyesületi élet általánosabb áttekin-
tésével. – Ez egyrészt nem gond, mert természe-
tes, hogy mindenki a maga igényei szerint alakítja 
az egyesületi életben való részvételét. Másrészt 
feladat az elnök és az elnökség számára, hogy 
megtalálja a módját az aktivitás növelésének. 
Nekem az is öröm, ha például a Szekszárdi Szak-
mai Napra eljön valaki, mert az már jelzi, hogy 
kíváncsi a gázszakma és az E.ON-nal folytatott 
együttmûködés újdonságaira, frissíteni akarja a 
tudását, felkészültségét. Más eljön a közgyûlésre 
vagy az EnergiaFórumra, vagy megkeres egy 
problémával, javaslattal. A Gázközösség az évek 
alatt felépített, jól átlátható szolgáltatási struktú-
rájával üzembiztosan a tagok rendelkezésére fog 
állni jövôre és azután is. A taglétszámban veszte-
ségünk alig van, és továbbra is érzékelünk érdek-
lôdést az egyesületünk iránt. Idén is beléptek új 
tagok, és most is van négy érdeklôdô, akik a belé-
péshez szükséges dokumentumokat már elkérték 
és ajánlókat keresnek. Talán nem tudja mindenki, 
de három tagnak kell ajánlani a belépni szándé-

kozót. Ez jó szûrô, ha színvo-
naltalan vállalkozások akar-
nak belépni.

– Rossz szûrô is lehet, ha a 
konkurenciát akarja valaki 
távoltartani...
Valóban, de ilyenrôl még 
nem hallottam.

– A Kögázos területrôl van-
e érdeklôdés?
Egy tagot vettünk fel eb-
ben az évben errôl a terü-
letrôl. Nincs igazából moz-
gás, ebbe több energiát kell 
befektetni. Jön a tél, ami al-

kalmas arra, hogy megcsináljuk a három nyuga-
ti megyében a megyei találkozókat, a korábbiak-
hoz képest azzal a változtatással, hogy a megyei 
kamarákkal együtt tartunk találkozót, és azokra 
is fókuszálunk, akik beléphetnének. Egy délutá-
ni tájékoztatót és beszélgetést lehetne tartani a 
Gázközösségrôl az érdeklôdôk számára. A tag-
ság területi megoszlásáról, és egyben az elérhetô 
együttmûködési szinttel kapcsolatban azt tudom 
mondani, hogy amíg Baranyában 95%-ban a ta-
gok végzik az új bekapcsolást 
és Fejérben 63% ez az arány, 
addig a Kögázos területen lé-
nyegében ez nulla, pár darab 
van csak a Somogy megyei 
területen. Az ott lévô tagok 
aktívak, de nagyon kevesen 
vannak. Segítenünk kell te-
hát az új tagok belépését.  
A tagjaink ugyanis leveszik 
az E.ON, mint nagy szervezet 
válláról a számára nehézke-
sebben megoldható felada-
tot. A tag úgyis ott van hely-
ben, jó az, ha ô végzi el az új 
fogyasztói rendszerek bekap-
csolásához, valamint az ügy-

fél kérésére történô gázmérô és nyomásszabályo-
zó le- és felszereléshez kapcsolódó feladatokat.

– Van-e az E.ON üzemeiben ellenérdekeltség 
azzal szemben, hogy több tag legyen az 
adott területen?

Nincs, mert annyi feladat van például a hálózat-
építésben, hogy nem látszanak ki a munkából. Ba-
ranyában és Fejérben igen kellemes, hogy alig kell 
ezzel a feladattal foglalkozni az üzemek szerelôi-
nek. A kisvállalkozások ezt sokkal rugalmasabban 
meg tudják oldani. Vannak például az átalakítá-
sok, ahol le kell venni a mérôt, és ha a mi tagunk 
veszi le, és a munkavégzés után visszateszi, ak-
kor ez így a leggyorsabban és legegyszerûbben ol-
dódott meg. Ha az E.ON dolgozója veszi le, akkor 
a mérô bekerül a raktárba, és egy másik mérô ke-
rül majd vissza, az eredetit pedig hitelesítik, tehát 
máris több a munka és a költség, ráadásul hosz-
szabb a határidô. A fogyasztó kérésére történô 
mérôleszerelés és -felszerelésbôl is nagyon so-
kat megcsinálnak a tagok, ez továbbra is nagyon 
eredményes vonal, jól mûködnek ezek az eljárá-
sok. Amiben még lehetne fejlôdni, az az, hogy az 
E.ON csökkentse a szerzôdéskötési adminisztrá-
ciót. Ezt szorgalmaztam a közelmúltban, az ered-
ményét, remélem, jövôre látni fogjuk.

– Az egyszerûsített készülékcserénél is jó 
irányba mozdultak el a folyamatok, igaz, 
hogy nem az E.ON, hanem inkább az új jogi 
szabályozás miatt.

Valóban, bár egyelôre még a tervezôk egy része 
nehezen áll rá az új felelôsségi terület elfogadá-
sára. Vannak jópáran, akik ezt nem is vállalják. 
Szerintem életszerû ez az új feladat, a gyorsa-
ság és egyszerûség felé léptünk ezzel, közelebb 
a nagyra értékelt német és osztrák rendszerhez. 

A legnagyobb hozzáadott érték ebben a vonatko-
zásban az, hogy ott jelenik meg a felelôsség, ahol 
a tevékenységet, a tervezést és kivitelezést vég-
zik. Ebben az esetben nem egy harmadik külsô 
szereplôre kell várni a megvalósulást követôen a 
mûszaki biztonsági ellenôrzés végrehajtása mi-
att.  Ez más szakmák esetében is így van, egy 
villanybojlert is évtizedek óta gond nélkül felsze-
rel egy vízvezeték-szerelô és egy villanyszerelô.

– Milyen a tagok jogosultsági struktúrája?
Jelenleg 35 tagunknak van szerzôdése az E. ON-
nal. Ez elég alacsony szám. Területi megoszlás 
vonatkozásában sajnos még rosszabb a hely-
zet. Baranya:12, Fejér: 11; Tolna:5; Veszprém:0; 
Somogy:4; Zala:3. Remélem a kazáncsere prog-
ramba történô bekapcsolódás lehetôsége is nö-
velni fogja a szerzôdött partnerek számát.

– Az egyesületnek az elmúlt évben lebonyolí-
tott rendezvényeit hogyan értékeled?

A Szekszárdi Szakmai Napon ilyen sokan még 
nem voltunk. Nem számoltuk meg, de úgy gondo-
lom, hogy a tagjaink többsége is eljött. Több alka-
lommal immár áramos témák is voltak, amit sze-
retnénk folytatni. Az elôbbre hozott idôpont, úgy 
tûnik, hogy bevált, várhatóan most is erre az idô-
szakra tervezzük a rendezvényt. Az EnergiaFórum 
is nagyon sikeres volt, de vannak olyan vélemé-
nyek, hogy kétévente is elég lenne. Lehet, hogy sok 
is minden évben, de errôl az elnökségi ülést kö-
vetôen teszünk javaslatot az E.ON illetékesei felé. 
A nyári közgyûlés a szokásos létszámmal megtör-
tént, a helyszín is megfelelô színvonalú volt.
– A MÉGSZ két fontos információs médiuma, 

úgy tudom, egész évben jár a tagoknak. 
Megkapod ôket?

Igen, megkapom az Épületgépészt és a Csôpos-
tát is, az elôbbi kétszer is nagyobb terjedelemben 
foglalkozott az újabb gázipari jogi szabályozással, 
tehát a tagjaink számára alapvetôen fontos in-
formációkat adott. Jó és értékes szolgáltatások-
nak tartom ezeket. Talán a szükségesnél ritkáb-
ban mondjuk el, hogy a MÉGSZ-szel folytatott 
együttmûködésünk keretében jutnak el a tagjaink-
hoz ezek a médiumok. A Csôpostában például sok 
olyan információ van, amit a napi munka mellett 
nehezen derítenek fel a tagok, pedig érdemes ró-
luk tudni. A MÉGSZ-szel, ha adódik a feladat, az 
érdekvédelemben is együttmûködünk, a napokban 
kaptam jelzést tôlük, hogy a regisztrált gázszerelôk 
továbbképzését érintô jogszabályi változtatásokkal 
kapcsolatos kritikát és javaslatokat közösen kelle-
ne eljuttatni az illetékes kormányzati szervekhez. 
Ha ez a lépés célszerûnek látszik, megtesszük.

Decemberi lapszámunkban tagjainkat is megkérdezzük az egész év során 
tapasztalt eredményekrôl, jelenségekrôl, és hagyományosan ezt tesszük 
Berta Márton elnök estében is.

Berta Márton elnök az idei közgyûlésen

Tagjaink az EnergiaFórum egyik kiállítói standjánál

Évzáró elnökségi ülés volt 
Szekszárdon
November végén tartotta hagyományos év-
záró ülését a Gázközösség elnöksége Szek-
szárdon. Az ülésen részt vett Kocsis Csaba 
Balázs, az E.ON nagykanizsai üzemigazga-
tója, aki az E.ON és a Gázközösség közöt-
ti szakmai kapcsolatok egyik témagazdája, 
Diethelm Mohr, az E.ON tanácsadója és Bo-
ris József, az Áramközösség elnöke.

Elsô napirendi pontként Berta Márton vet-
te sorra az év fontos eseményeit, jelensége-
it, ezek nagyobb részét a vele készített inter-
júban is érintettük, ezért itt csak rövidebben 
ismertetjük az elhangzottakat. Berta Márton 
ezúttal is megerôsítette, hogy Somogy, Veszp-
rém és Zala megyékben a jövô év elsô felében 
növelni kell a taglétszámot. Az év egyesületi 
eseményei közé tartozott a mérô- és nyomász-
szabályozó-felszerelô tanfolyam, valamint az 
önátadás mûszaki-biztonsági ellenôrzése tan-
folyam. A tapolcai Energiafórumon 27 tag vett 
részt, amit jó létszámnak tart az elnök, ugyan-
akkor a rendezvény színvonalára és hasz-
nosságára tekintettel azt reméli, hogy ez a 
szám növekedni fog. Magát az Energiafórumot 
egyébként úgy definiálta, hogy annak elsôsor-
ban az a célja, hogy az E.ON bemutassa az 
energetikai területen elért eredményeit.

Tóth László hozzászólásában elmondta, az 
E.ON arra törekszik, hogy akinek megvan az 
önátvételhez a jogosultsága, annak meglegyen 
a mérôcserés jogosultsága is – az E.ON-nak 
és az ügyfeleknek is az a jó, ha a két folyamat 
összekapcsolódik. A tagok 95%-a már együtt 
rendelkezik a kettôvel.

Kocsis Csaba Balázs, az E.ON nagykanizsai 
üzemigazgatója, aki elôször vett részt elnök-
ségi ülésen, elmondta azt, hogy az E.ON leg-
utóbb stratégiai tanácskozásán is megerôsítet-
ték, hogy az E.ON számít a Gázközösségre és 
folytatni akarja az együttmûködést. Egyetértett 
abban az elnökségi tagokkal, hogy ne az legyen 
az irány, hogy a szomszédos megyébôl – pél-
dául Fejérbôl Veszprém megyébe – autózzanak 
a tagok a feladatokat elvégezni az E.ON meg-
bízásából, hanem az adott megyében legyen 
elegendô tag a megyei feladatokra. Elsô lé-
pésben a saját munkák bekapcsolása lehetne 
eredmény, és késôbb több feladat is vállalható 

lenne. Az ügyfélnek sem jó, ha egy adott mun-
kára sok ember megy, többekkel kell idôpontot 
egyeztetni. Az üzemigazgató érdeklôdött, hogy 
mik az elnökségi tagok tapasztalatai a készü-
lékcserével kapcsolatban.

Körösztös Imre a kérdés nyomán elmondta, 
hogy a készülékcsere az ügyfélnek többe kerül, 
de gyorsabb a folyamat, és össze is köthetô 
a mérô le- és felszerelésével, ami további 
elôny. A mûszaki ellenôrzés ilyenkor a tervezôk 
feladata. Sok tervezônek nincs meg hozzá 
még a kellô gyakorlata, ezért bizonytalanok, 
de a pia con majd eldôl, hogy kivel terveztet-
nek a szerelôk.

Murányi Sándor az elmúlt 10 év legnagyobb 
eredményének tartja a készülékcsere eljárás 
bevezetését. Remélhetôleg ez elôrevetíti a terv-
ellenôrzés teljes elhagyását a közeljövôben.

Nyilvánvalóan ez megköveteli a szakma fo-
lyamatos fejlôdését, ez azonban eddig is jól 
megfigyelhetô a hosszú távra tervezô vállalko-
zásoknál. A vállalkozások minôsítését a piacra 
kell bízni, a jelenlegi eljárásrend egységesen és 
túlzó módon felügyeli a gázszerelôket.

Czétány László azt tette hozzá, hogy ha a ter-
vezô nem tudja, hogy ki fogja szerelni a rend-
szert az nagyon kellemetlen, ebben az esetben 
a tervezô jogosan óvatos vagy tartózkodó. 

Bayer Károly szerint tovább kellett volna 
menni. Fel kell hagyni a kötelezôen elôírt kont-
rollal. A tervezô tervezzen, a szerelô szereljen, 
a fogyasztó üzemeltessen és mindenki viselje a 
saját felelôsségét. Errôl több mint tíz éve nyíl-
tan beszélünk, a szakma jelentôs része egyet-
ért vele, de végül mindig az ultrakonzervatívok 
véleménye érvényesül.

Diethelm Mohr egy német példát bemutat-
va erôsítette meg, hogy ha van egy eljárás, ak-
kor annak szabályozását egyértelmûen el kell 
végezni, a tájékoztatásnak teljes körûnek kell 
lenni, aminek nyomán mindenkinek a saját fel-
adatára és felelôsségére kell koncentrálnia. 
Mindenkinek egy kottából kell játszani.

Kocsis Csaba Balázs, az E.ON nagykanizsai 
üzemigazgatója egy késôbbi hozzászólásában 
megerôsítette, hogy a hazai energiapiac tulaj-
donosváltásai nem érintik az E.ON-nak a gáz-
hálózati cégekkel kapcsolatos terveit, abban 
nincs változás, a gázüzletág megmarad a mai 
formában.
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A németek másképp 
csinálják
Szakmai látogatás egy németországi kisvárosban

Összefoglaló az EU itthon is hatályos 
gázkészülék-rendeletéről (GAR)

Berta Márton a Gázközösség elnöke, Boris József az Áramközösség elnöke, vala-
mint Bayer Károly, az E.ON partnerkapcsolati szakértôje nemrég közösen vettek 
részt egy németországi szakmai látogatáson. Az utazásról több szempontból is ér-
tékes tapasztalatokkal érkeztek vissza a hazai szakemberek. 

Hatályos Magyarországon és magyarul is hozzáférhetô immár az Európai Parla-
ment és az Európai Tanács 2016/426 rendelete a gáz halmazállapotú tüzelôanyag 
égetésével üzemelô berendezésekrôl. A rendeletet, angol nevének (gas appliances 
regulation) kezdôbetûi után GAR-rendeletnek is nevezhetjük. Az alábbi kivonatunk 
a rendeletnek csak azokat az elôírásait tartalmazza, amelyek a gyakorló épületgé-
pész tervezôk és szerelôk mindennapi munkáját közvetlenül érintik. 

A szakmai út színhelye egy 30 ezer fôs, ke-
let-német kisváros, Zeitz volt, ahol magyar vi-
szonylatban szinte hihetetlenül sok, 200 gáz 
és 150 áramszolgáltató mûködik. Egy ilyen pi-
acon nem célszerû az árak egyre alacsonyabb-
ra vitelével versenyezni az ügyfelekért, máshogy 
kell megtartani ôket, ismerték fel a Stadtwerke 
Zeitz Gmbh vezetôi. Felépítettek egy új szolgál-
tatást, melynek keretében úgy modernizálják a 
fûtôberendezéseket, hogy a cég 10–15 éves fu-
tamidôre szerzôdést köt az ügyfelekkel, beruház 
és vállalja a szerelés, valamint a karbantartás 
költségeit. Garanciát vállalnak a modernizációt 
követô alacsonyabb üzemköltségekre. A futam-
idô alatt az ügyfelek havi állandó összeggel tör-
lesztik a beruházás és karbantartás költségeit, 
ehhez jön hozzá az elfogyasztott gáz ára. 

– A Stadtwerke Zeitz gázt, áramot, vizet és hôt 
szolgáltat, vagyis az ügyfél mindent egy kézbôl 

A rendelet hatálya
Meghatározott rendeltetési célokra szánt olyan 
háztartási és nem háztartási berendezések és 
az ilyen berendezésekbe való beépítésre terve-
zett részegységek, amelyek forgalomba hozata-
luk idôpontjában új terméknek számítanak az 
Unió piacán.

Ez a rendelet nem alkalmazandó a kifejezet-
ten: a) ipari létesítményben végzett ipari folya-
matokban történô használatra tervezett beren-
dezésekre; b) légi jármûveken és vasúton való 
használatra tervezett berendezésekre; c) kuta-
tási célra, laboratóriumokban való ideiglenes 
használatra tervezett berendezésekre.

E rendelet alkalmazásában egy berendezést 
„rendeltetésszerûen használnak”, ha a követ-
kezô feltételek teljesülnek: 
a)  a berendezést a gyártó utasításainak 

megfelelôen szerelték be és rendszeresen 
karbantartják; 

b)  a berendezést a gázminôség szokásos 
változása és a hálózati nyomás szokásos 
ingadozása mellett használják, melyeket a 
tagállamok a 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
tájékoztatásukban meghatároznak; 

c)  a berendezést a szándékolt céljának 
megfelelôen vagy ésszerûen elôrelátható 
módon használják. 

A rendelet célja
A berendezések és részegységek belsô piacának, 
a gázhasználattal járó biztonsági kockázatok és 
az energiahatékonyság tekintetében történô biz-
tonságos mûködtetése.A rendelet alkalmazása 
nem terjed ki olyan területekre, amelyekrôl más 
uniós harmonizációs jogszabályok részleteseb-
ben rendelkeznek.

A rendelet meggátolja, hogy a tagállamok olyan 
szigorúbb egészségügyi, biztonsági vagy energia 
megtakarítási követelményeket határozzanak 

meg, amelyek tiltanák, korlátoznák vagy akadá-
lyoznák az e rendeletben foglaltaknak megfelelô 
berendezések forgalmazását és üzembe helyezé-
sét. Ez azonban nem érinti a tagállamok azon le-
hetôségét, hogy más uniós aktusok végrehajtá-
sakor a termékek – többek között a berendezések 
– energiahatékonyságát érintô követelményeket 
írjanak elô, feltéve, hogy ezek a követelmények 
összhangban vannak az EU irányelveivel. 

A tagállamok jogállása
A rendelet alkalmazása 2018. április 21. hatály-
lyal, minden tagállam számára kötelezô.

A rendelet azonban nem érinti a tagállamok 
azon jogát, hogy a berendezések üzembe helye-
zésére vagy rendszeres ellenôrzésére vonatko-
zó szabályokat állapítsanak meg vagy egyéb, pl. 
a telepítôk képzésével vagy tanúsításával kap-
csolatos – többek között elôvigyázatossági biz-
tonsági célú – intézkedéseket rendeljenek el a be-
rendezések helyes telepítésének, használatának 
és karbantartásának biztosítására. Az említett 
szabályok és intézkedések kulcsfontosságúak a 
gázmérgezések – többek között a szén-monoxid-
mérgezések – és az egészségre ártalmas vagy 
biztonsági kockázatot jelentô vala mennyi anyag 
kiszivárgásának megelôzése érdekében. 

A rendelet nem érinti a tagállamoknnak azt 
a jogát sem, hogy megállapítsák az általuk szük-
ségesnek ítélt követelményeket a telepítés egyes 
vonatkozásai, a helység szellôzésére vonatko-
zó feltételek és magának az épületnek a bizton-
ságával és energiahatékonyságával kapcsolatos 
szempontok tekintetében, feltéve, hogy e köve-
telmények a berendezésekkel szemben nem tá-
masztanak tervezési követelményeket. (Tehát a 
berendezés EK-tanúsításnak megfelelô kivitele 
nem módosítható!)

A tagállamok nem akadályozhatják meg az e 
rendelettel hatályon kívül helyezett 2009/142/EK 

irányelv (GAD) hatálya alá tartozó, és az annak 
megfelelô, 2018. április 21. elôtt forgalomba ho-
zott berendezések vagy részegységek forgalma-
zását, illetve üzembe helyezését. 

Mivel e rendelet hatálya nem terjed ki a hely-
telenül telepített, karbantartott vagy használt be-
rendezések okozta kockázatokra, a tagállamoknak 
érdemes intézkedéseket tenniük, hogy felhívják 
a nyilvánosság figyelmét a tüzelôanyagokkal kap-
csolatos egészségügyi és biztonsági kockázatok-
ra és arra, hogy szükség van megfelelô elôvigyá-
zatossági, biztonsági intézkedésekre, különösen 
a szén-monoxid-kibocsátás vonatkozásában. 

Tájékoztatási kötelezettség
A berendezések tervezése és gyártása során, 
valamint a használati utasítások elkészítése-
kor a gyártónak nemcsak a berendezés tervezett 
használatát, hanem az ésszerûen elôrelátható 
használatot is figyelembe kell vennie.

Valamennyi berendezést el kell látni a telepí-
tônek szóló telepítési utasításokkal és a felhasz-
nálónak szóló használati és karbantartási uta-
sításokkal. 

Valamennyi berendezésen szerepelniük kell 
a megfelelô figyelmeztetô feliratoknak, és ezek-
nek a csomagoláson is meg kell jelenniük. 

A telepítôknek szóló telepítési utasításnak 
tartalmaznia kell a felszerelésre, a telepítésre, 
a szabályozásra és a karbantartásra vonatko-
zó valamennyi olyan utasítást, amelyek lehetôvé 
teszik, hogy ezek a mûveletek helyesen kivitelez-
hetôek legyenek, hogy a berendezés biztonságo-
san használható legyen. A telepítésre vonatkozó, 
a telepítôknek szóló utasításoknak a berende-
zés és a telepítési környezet közötti kapcsoló-
dási pontokra vonatkozó mûszaki elôírásokkal 
kapcsolatos információkat is tartalmaznia kell, 
annak érdekében, hogy az helyesen csatlakoz-
tatható legyen a gázellátó hálózathoz, a segéde-
nergia-ellátáshoz, az égési levegô ellátáshoz és 
a füstgázelvezetô rendszerhez.

A felhasználónak szóló használati és kar-
bantartási utasításnak tartalmaznia kell a biz-
tonságos használathoz szükséges valameny-
nyi információt, és mindenekelôtt fel kell hívnia 
a felhasz náló figyelmét a használattal kapcso-
latos korlátozásokra, valamint azokra a körül-

kap. Termékeiket folyamatosan fejlesztik, pél-
dául napelemeket is ajánlanak, amivel tovább 
csökkenthetôk a költségek. Ezeket leginkább öt-
ven-hatvan lakásos társasházakba telepítik, így 
a lakóknak alacsonyabb lesz az áramköltsé-
ge, mintha csak hálózatról kapnák az energiát. 
Az újabb technikák iránt érdeklôdô ügyfeleknek 
hôszivattyút, tüzelôanyagcellát is tudnak kínál-
ni, de már foglalkoznak klímaberendezésekkel és 
világításkorszerûsítéssel is. Nálunk is meg le-
hetne valósítani egy hasonló modellt, de a be-
ruházásra pénzt kell áldozni. Mivel gázt a la-
kosságnak nem szolgáltatunk, így inkább kkv-k 
esetében lehet életszerû a modell - fejtette ki vé-
leményét Bayer Károly, az E.ON partnerkapcso-
lati szakértôje.

A cég elkötelezett az e-mobilitás mellett. Egy-
részt saját gépkocsiparkjának egy része is elek-
tromos hajtású, másrészt szerzôdés keretében 

telepítenek az e-jármûvekhez való töltôberende-
zéseket – tette hozzá.

A szakmai úton Berta Márton, a Gázközösség 
elnöke is részt vett, ô a következôkben foglalta 
össze a tapasztalatait:

– Több olyan gyakorlati megoldást lát-
tunk, ami számunkra is érdekes lehet. Szá-
momra a legértékesebb a Stadtwerke Zeitz 
Gmbh. kazáncsere-programja volt.  A város-
ban még sok helyen fûtenek régi olajkazánnal, 
akárcsak korábban Magyarországon, és eze-
ket cserélik le most modernebb gázkazánokra. 
A régi elavult vagy mûködésképtelen kazánok 
és hozzájuk kapcsolódó fûtési és hmv-beren-
dezések és szerelvények korszerûsítését, cse-
réjét is lehetôvé teszi ez az „energetikai meg-
oldáscsomag”. Az ügyfél részletekben fizeti ki 
a készülékek és a szerelés árát, miközben az 
éves karbantartás díját is tartalmazza a cso-
mag. Abból a szempontból könnyebb helyzet-
ben vannak, mint mi, hogy más gazdasági és 
jogszabályi környezetben végzik tevékenységü-
ket – elemezte a helyzetet a szakember, aki azt 
is kiemelte, hogy a német kollégák nagyon segí-
tôkészek voltak, minden kérdésre részletes vá-
laszt adtak.

A magyarországi megvalósíthatóság kapcsán 
még hozzátette: - Mi jelenleg a Gázközösség és 
az E.ON között egy hasonló projekt elôkészítésé-
nek záró szakaszánál tartunk. Reméljük tavasz-
szal el is tudjuk kezdeni a megvalósítást. A német 
mintát az eltérô jogszabályi környezet és finan-
szírozási mód miatt nem tudjuk teljes egészében 
átvenni, de remélem, hogy így is nagyon elônyös 
konstrukcióban tudunk majd szolgáltatást nyúj-
tani az E.ON partnereként az ügyfeleknek.

A szakmai út harmadik résztvevôje Boris Jó-
zsef, az Áramközösség elnöke volt, ô a követ-
kezôket emelte ki a látottak kapcsán:

– Ami a legszembetûnôbb volt számomra, az 
a más mentalitás, más ország, máshogy gon-
dolkoznak az emberek. Amíg nálunk fejben nem 
lesz változás, addig nem tudjuk a német mintát 
követni. Nálunk univerzális szakemberek van-
nak, ebben jobbak vagyunk, Németországban 
azonban mindenkinek megvan a saját szakte-
rülete, amit precízen elvégez, ezáltal pedig ha-
tékonyabb a munkavégzés. Minden tekintetben 
lemaradásban vagyunk és azt sem szabad el-
felejteni, hogy ott nem csak anyagi, de erkölcsi 
vagy egyéb értelemben is meg van becsülve egy 
mesterember, ami nálunk is volt valamikor ré-
gen, de már nincs.

E-jármûvekhez töltôberendezéseket telepítenek
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ményekre, ahol különös gondosságra van szük-
ség, illetve mely pontokon javasolja a fent említett 
munkát szakemberrel elvégeztetni. Ez nem sért-
heti az erre vonatkozó tagállami követelményeket. 

A berendezés gyártójának a berendezésre vo-
natkozó utasításokban, adott esetben meg kell 
adnia minden szükséges információt a kész be-
rendezés részét képezô részegységek beállításá-
hoz, üzemeltetéséhez és karbantartásához.

A berendezésen és a csomagolásán lévô fi-
gyelmeztetô feliratoknak, a berendezéssel ösz-
szefüggô kockázatok minimálisra csökkenté-
se érdekében, világosan meg kell határozniuk a 
használandó gáz típusát, a gáz csatlakozási nyo-
mását, a berendezés kategóriáját (gázcsaládra 
való alkalmasság) és a használattal kapcsola-
tos korlátozásokat, különösen azt, amely szerint 
a berendezés csak olyan területen szerelhetô fel, 
ahol a légellátás megfelelô. 

A részegység berendezésbe történô beépítésé-
re vagy berendezéssé történô összeszerelésére, 

valamint a részegység beállítására, üzemelteté-
sére és karbantartására vonatkozó utasításokat 
az EU-megfelelôségi nyilatkozat részeként mel-
lékelni kell a szóban forgó részegységekhez.

A berendezésen vagy annak adattábláján fel 
kell tüntetni az alábbi információkat: 
a)  a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve 

vagy bejegyzett védjegye; 
b)  a berendezés típus-, tétel- vagy sorozatszá-

ma vagy más, a berendezés azonosítását le-
hetôvé tevô elem; 

c)  az áramellátás típusa; 
d)  a berendezés kategóriájának megjelölése;
e)  a berendezés névleges hálózati nyomása; 
f)  a helyes és biztonságos telepítéshez szüksé-

ges valamennyi információ, a berendezés sa-
játosságainak megfelelôen.

Összefoglalás
Megállapítható, hogy a rendelet tulajdonképpen 
nem tartalmaz újdonságot a korábbi EU irányelv-

hez (GAD) képest. Az újdonság az, hogy betartá-
sa kötelezô, rendelkezései nemzeti jogszabályok-
kal nem írhatók fölül.

Egyértelmû, hogy csak olyan berendezés és 
részegység telepíthetô, amelyik EU-s megfelelô-
ségi tanúsítvánnyal rendelkezik és a tanúsítás-
ban szereplô kiviteltôl való minden eltérés, át-
alakítás tilos. Viszont a gyártó telepítéssel, 
üzembehelyezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos 
elôírásainak betartása és esetleges korlátozása-
inak figyelembe vétele kötelezô.

A berendezés és részegységeinek megfe-
lelôsége egyértelmûen a gyártó és a forgalma-
zó felelôssége. A rendeletnek, a felhasználói 
helynek és a felhasználói igényeknek megfe-
lelô berendezés kiválasztásáért viszont a ter-
vezô tartozik teljes körû felelôsséggel. Ez a fe-
lelôsség nem hárítható át sem a felhasználóra, 
sem bármelyik közszolgáltatóra, annak esetle-
ges követelményére, jóváhagyó nyilatkozatára 
hivatkozással.

Néhány gondolat 
a készülékcseréről
Lassan már két éve, hogy szakmánkban 
elôször találkozhattunk ezzel a fogalommal, 
amely egy új eljárásrend bevezetését 
hozta magával. 

Életre hívója a nemzeti versenyképesség növelé-
se tárgyában elfogadott jogszabály, a 2017. évi 
CXXXVII. törvény volt, amelynek célja általános-
ságban az ingatlanok közmûvekkel való ellátá-
sának az egyszerûsítése, a közmûvek kiépítési 
költségeinek ingatlan tulajdonosára esô részé-
nek a csökkentése, valamint a már közmûvekkel 
ellátott ingatlanok esetén az üzemeltetés, az 
üzemelô felhasználói rendszerekkel kapcsolatos 
beavatkozások egyszerûsítése. A törvény érintet-
te az áram-, a gáz- és vízellátás területét is.

Szakmánkban több jelentôs változást hozott 
a törvény hatályba léptetése, amelynek egyes 
elemeit 2018. év elejétôl kellett a gyakorlatban 
megvalósítanunk, mûködtetnünk. A teljesség 
igénye nélkül néhány elemét megemlítve:
–  2018. 01. 01-jétôl a csatlakozóvezeték és 

felhasználói berendezés mûszaki-biztonsági 
felülvizsgálata helyett a csatlakozó és fo-
gyasztói vezeték gáztömörségi felülvizsgála-
ta földgázelosztó költségén történô elvégzése;

–  2018. 01. 01-jétôl az ingatlanok gázzal tör-
ténô ellátását, a csatlakozás földgázelosztó 
költségén történô kiépítését, megvalósítását 
írja elô a törvény meghatározott mûszaki pa-
ramétereken belül;

–  2018. 02. 01-jétôl a már bekapcsolt gáz-
felhasználói berendezések vonatkozásában 
a törvény megteremti annak a lehetôségét, 
hogy a felhasználó/ingatlan tulajdonos a föld-
gázelosztó minimális közremûködése mellett 
át tudja alakíttatni, építtetni a felhasználói 
berendezését.

A változásokhoz szükséges részletek a törvény 
hatályba lépését követôen megjelent ágaza-
ti részletszabályozásokban kerültek finomításra. 

A gázszakmai eljárások egyszerûsítése már 
régebb óta napirenden volt, ennek egyik eredmé-
nye a 2013. év óta használatos, azóta rendszer-
ben lévô egyszerûsített készülékcsere intézmé-
nye, amely eljárással nagy számban végeztek el, 

és végeznek kizárólag gázkészülékre koncentrá-
lódó beavatkozásokat.

Néhány gondolattal fussunk végig a készülék-
csere immár két éve mûködô rendszerén. 

Az E.ON gázelosztói engedélyesei, az E.ON 
Dél- és a Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2018. 
februárjában kereste meg a készülékcsere té-
mában készített tájékoztató alapján a tervezô 
és kivitelezô partnereket, kollégákat a területileg 
illetékes gázüzemek közremûködésével, szer-
vezésében. Mivel a készülékcsere eljárásra vo-
natkozó jogszabályok a készülékcsere fogalmát, 
pontos mûszaki tartalmát nem határozták meg, 
ezért az iparágat képviselô szakmai szervezet ál-

tal kidolgozott, a jogszabály módosítását elôké-
szítô javaslatban foglalt meghatározást tekintet-
tük irányadónak (rögzítettük a legfeljebb 70 kW 
össz-hôterhelés határt a készülékcsere vonat-
kozásában) azzal, hogy amennyiben a készülék-
csere meghatározása, követelményei, mûszaki 
tartalma a késôbbiekben jogszabályban kihirde-
tésre kerülnek, és az eltér majd az elôkészítô ja-
vaslattól, az irányadó jogszabályhoz illeszkedôen 
átalakításra kerül a gyakorlatunk.

A változást 2018. 09. 04. hozta el, ekkor lé-
pett hatályba a 11/2013 (III. 21) 2013 NGM-
rendelet 6/A §-a, amely egyértelmûvé tette a 
készülékcsere tartalmát (ezzel vált az eljárás 
teljesítmény-határ nélkülivé). Az ennek megfe-
lelô, finomított eljárásrend 2019. március ele-
jén került kikommunikálásra a tervezô és ki-
vitelezô partnereink irányába a gázüzemeink 
közremûködésével. Hivatalosan az új eljárás-
rendet, a benne pontosított részletszabályokat 
2019. 03. 11-tôl alkalmazzuk.

A készülékcsere eljárásának próbaüzemét 
gondolom lezárhatjuk, és ennyi idô elteltével rög-
zíthetjük a következô tapasztalatokat:

Tisztújító közgyűlés 
az Áramközösségnél
November közepén tartotta évi rendes 
közgyûlését az Áramközösség Egyesület 
Buda örsön, amelyen az egyik kiemelt na-
pirend az új elnökség megválasztása volt. 
A közgyûlésen, amelyen a 38 tagból 22 fô je-
lent meg, Bayer Károly volt a levezetô elnök.

Boris József elnök be-
vezetôjében idézte az 
alapszabályban lefek-
tetett egyesületi cé-
lokat és feladatokat, 
majd rátért a 2019-ben 
megtörtént események-

re, illetve a jövôben megvalósítandó feladatokra. 
Fontosnak ítélte meg a taglétszám növelését, en-
nek érdekében szükség van egy jól mûködô hon-
lapra és információs anyagokra. Folyamatban 
van a tagsági igazolványok elkészítése, amelyet 
a tagok levélben kapnak meg. Támogatni kell a 
tagok közötti tapasztalatcserét, a szakmai ren-
dezvényeken való részvételt, a továbbképzése-
ket, az új technikák, technológiák megismerését. 
Az elnök sikeresnek ítélte meg a 2019-es szak-
mai napot és EnergiaFórumot. Az E.ON cégcso-

porttal történô együttmûködés újragondolása 
kapcsán megállapodás született a hálózati cé-
gek jövôbeni szerepérôl és közremûködésérôl. 
Az ügyfélelégedettség növelése érdekében meg 
kell teremteni a lehetôséget, hogy a szerelôk 32 
amper teljesítményig teljeskörûen intézhessék 
az ügyeket. Ezt követôen a tagfelvételi, az eti-
kai és felügyelô bizottság elnökei is beszámolót 
tartottak, melyeket a jelenlévô tagság elfogadott.

A közgyûlés a régi elnökség mandátumának 
lejárta miatt új elnökséget választott, amely-
nek tagjai Tóth Ferenc, Kapui Szilárd, Boris Jó-
zsef, Becker János, Csurka Péter, Hatt Leven-
te, Raffai Tamás, Ladányi Sándor, Ander Attila, 
Oláh Sándor, Petôfi Annamária, Veszelka János 
és Gyulai József lettek. Az elnökség tagjai közül a 
közgyûlést követô elnökségi ülésen megválasz-
tották a tisztségviselôket. Elnöknek ismét Boris 
Józsefet választották, az elnökhelyettes Tóth Fe-
renc, az ügyvezetô alelnök Oláh Sándor lett.

Az új felügyelô bizottság tagjai Somlai Róbert 
elnök, Béke József és Kis-Tahi Béla.

A közgyûlés Boris József javaslatára az Áram-
közösség Egyesület tiszteletbeli tagjának válasz-
totta Gelencsér Lajost és Bayer Károlyt.

–  Az üzemekben végzett szemlék során meg-
állapítást nyert, hogy a készülékcsere el-
járási rendjét a közremûködôk (kivitelezôk, 
tervezôk) általában ismerik, és tudják alkal-
mazni (eltekintve attól, hogy néhány esetben 
az adminisztráció kerete kívánni valót hagy 
maga után, ezen javítani kell).

–  A készülékcsere térnyerése, számszerû ará-
nya érzékelhetôen növekszik, az egyes gáz-
üzemekben kisebb-nagyobb eltérést mutat-
va (van, ahol jobb a fogadtatás, és bátrabban 
alkalmazzák az eljárást, van, ahol kisebb 
mértékû idegenkedés tapasztalható). Meg 
kell vele barátkozni, mert jogszabály biztosít-
ja, írja elô az alkalmazását.

–  Ennél az eljárásnál az üzembe helyezés elôtti 
vizsgálatokat (mûszaki-biztonsági ellenôrzés) 
a tervezô végzi el, ô dokumentálja az üzembe 
helyezésre való alkalmasságot. A tervezô sa-
ját megállapításai, írásos nyilatkozata alap-
ján hajtja végre a földgázelosztó az átalakí-
tott létesítmény gáz alá helyezését, és végzi 
el az üzembe helyezést. Készülékcsere esetén 
az üzemeltetésre való alkalmasság (mûszaki-
biztonsági szempontú megfelelés) megállapí-
tása vonatkozásában a tervezôt terheli min-
den felelôsség, anyagi, erkölcsi és büntetôjogi 
vonatkozásban is.

–  Sajnos az eltelt idôben találkoztak üzem-
be helyezést végzô, szerelô kollégáink olyan 
esettel, amikor a gáz alá helyezés során de-
rült fény a rendszer tömörtelenségére (a csô-
szerelés során hibás kötés készült). Ebben 
az esetben vélelmezhetô, hogy a tervezô kol-
léga nagy valószínûséggel nem kellô alapos-
sággal, gondossággal végezte el a mûszaki-
biztonsági ellenôrzést, és ellenôrizte a hozzá 
kapcsolódó nyomáspróba megfelelôségét.

A késôbbiek során azokban a bizonyítható 
esetekben, amikor valaki nem végzi el a jogsza-
bályi kötelezettségeit, megtesszük a szükséges 
jogi lépéseket.

A készülékcsere térnyerése reményeink sze-
rint jól szolgálja a felhasználók érdekét, a vál-
toztatási elképzeléseik gyors, és hatékony meg-
valósíthatósága vonatkozásában, a folyamatban 
közremûködô kivitelezô és tervezô kollégák szak-
mai felkészültsége, és teljes körû felelôsségvál-
lalása mellett.

A készülékcsere részlet-szabályait ismertetô 
anyagot a Gázközösség Hírlevele elektronikus 
változatának mellékleteként ismételten partne-
reink rendelkezésére bocsájtjuk.

Gázhálózati Osztály

A változásokhoz 
szükséges részletek 
a törvény hatályba 
lépését követően 
megjelent ágazati 
részlet szabályozásokban 
kerültek finomításra.

Ha Ön nem  
kapja meg…

Ha Ön hosszabb ideje nem kapja meg 
a MÉGSZ-tôl az Épületgépész szaklapot 
és a Csôposta e-mailes hírlevelet, 
akkor írja meg postacímét és e-mailes 
elérhetôségét a sober.livia@megsz.hu 
címre!
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és a Hírlevél munkatársai

Boldog karácsonyt  
  és eredményes új évet kívánunk!

A Fejér megyei Baracson mûködô Fejó-
Therm Kft. fô tevékenységi köre víz-, gáz-, 
központifûtés-szerelés, felülethûtés és -fûtés, 
légtechnika, klíma és hôszivattyú szerelése, 
acélszerkezet-gyártás, valamint technológiai 
csôszerelés. A cég ügyvezetôjével, Fehérvári 
Józseffel beszélgettünk az idei évrôl.

Kiderült, hogy a tavalyi év eredményeit sikerült 
megtartania a vállalkozásnak, sôt egy kicsit túl 
is teljesítették azt, annak ellenére is, hogy több 
problémával is szembe kellett nézni 2019-ben. 

– Több kihívással is meg kellett küzdeni az 
idén, az egyik, a mindenki által érezhetô szak-
emberhiány, amit próbáltunk átképzésekkel ki-
küszöbölni. Ebbôl következik, hogy nem volt 
mindig könnyû tartani az általunk vállalt ha-

táridôket, de szerencsére azért sikerült. Meg-
rendelôi oldalon továbbra is probléma, hogy so-
kan nem tudják pontosan mit is szeretnének, 
és tôlünk várják a megoldást, hogy mi találjuk 
ki az ügyfél gondolatait és így valósuljon meg a 
kivitelezés - ecsetelte a problémákat Fehérvári 
József ügyvezetô.

Mint megtudtuk, idén nem volt szakmai ér-
telemben kiemelkedôen összetett kivitelezési 
munkájuk, de nagyon sok volt a megrendelés. 
Ennek ellenére, ha nem is sok, de kevéske idô 
jutott a pihenésre, mivel idéntôl bevezették, hogy 
nyáron egy hétre teljesen leáll a cég. A követ-
kezô év kapcsán így nyilatkozott József: – Biza-
kodó vagyok, hogy az idei év szintjét tudjuk majd 
tartani, vagy akár egy kicsit túl is teljesíteni azt, 
és így 2020-ban is jó évet zárhat a cégünk.

Kihívások és megoldások  
a Fejó-Thermnél

Átalakuló piac
Kersák István, a siófoki KEHOVA-SZER Épü-
letgépészeti Kft. felelôs mûszaki vezetôje ösz-
szességében pozitívan gondol a 2019-es évre, 
mivel a nehézségek dacára is sikerült a for-
galmukat növelni. Sok szép munkájuk volt az 
idén, amelyek közül a legemlékezetesebb egy 
diósdi 400 m2-es családi ház komplett épület-
gépészetének kivitelezése volt.

– Sok szép épületgépé-
szeti feladatot oldunk 
és oldottunk meg az év 
során, a legnagyobb ki-
hívás a munkák meg-
rendelôi igényekhez 
igazítása, a határidôk 

tartása volt. A jelentôs munkavállalói fluktuáció el-
lenére is tartani tudtuk a korábbi teljesítményün-
ket, sôt még egy picit többet is sikerült elérnünk.

A szakember az átalakuló piaci helyzetet így 
elemezte:

– A piacon sokkal több épületgépészeti mun-
ka jelent meg, mint amennyi a rendelkezésre álló 
kivitelezô. Ez a helyzet sok megrendelést hozott 
ugyan, de meg is nehezítette a teljesítési ha-
táridôk tartását. Ennek következtében a munka-
erôpiac megbolydult, az alkalmazottak vállalko-
zóvá igyekeztek válni, illetve a munkaerôhiány 
következtében beindult a munkavállalók fluktuá-
ciója – osztotta meg velünk tapasztalatait István.

A cég jelszava: gyorsan, pontosan és megbíz-
hatóan dolgozni, legyen szó fûtéskorszerûsítésrôl, 
megújuló energia hasznosításról, általános sze-
relésrôl vagy komplett épületgépészeti rendsze-
rek kivitelezésérôl. Ez korábban is így volt és a 
jövôben is így lesz. De hogy vajon mit hoz 2020? 
Errôl, így nyilatkozott István: - A jövô év még sze-
rintem ugyanúgy telik el, mint az idei, de talán 
a munkaerôpiac kicsit kisimul, nyugodtabb lesz. 
Jövôre még nem várok csökkenést az épületgé-
pészeti feladatok terén, de majd meglátjuk.

A Harmat Bt. sem szûkölködött idén a mun-
kában, sôt egész évben rengeteg megbízást 
kapott a cég, így nem volt egyszerû tartani 
a határidôket. A víz- gáz- és fûtésszereléssel 
foglalkozó, a Baranya megyei Pellérden 
mûködô vállalkozás tulajdonos-ügyvezetôjével 
beszélgettünk 2019 kihívásiról és sikereirôl.

– A legnagyobb kihí-
vás az volt a cég szá-
mára, hogy idôre tudjuk 
teljesíteni a megbízá-
sokat. Egész évben fo-
lyamatosan ment a 
munka, elsôsorban tár-

sasházak komplett kivitelezése és felújítása volt 
a feladat. A szakképzett munkaerôhiány tovább-

ra is nagy probléma, de nekünk szerencsénk 
volt, mert sikerült növelni a létszámunkat. Még 
kellene ember, de egyszerûen nincs a piacon. 
Idén anyaghiány is elôfordult, ami tovább ne-
hezítette a határidôk betartását, de szerencsé-
re azért ez nem volt rendszeres – írta le a hely-
zetet Tamás.

A kihívások dacára is sikerült az idei évben 
meghaladni a tavalyi eredményeket a Harmat 
Bt.-nek, ahol most is javában folyik a munka, 
egy negyven lakásos társasház felújításán dol-
goznak. Az ügyvezetô a következô évtôl is hason-
ló eredményeket vár.

– Nem hiszem, hogy kevesebb munkánk lenne 
jövôre, mint idén. Hasonló évre számítok, mint 
a mostani, és bízom benne, hogy 2020-ban is 
sikerül hozni az idei eredményeket – nyilatkoz-
ta Harmat Tamás.

Sok munka, kevés ember


