Összefoglaló tájékoztató
a Magyar Épületgépészek Szövetségének Mohácson 2016. február 27-én,
14 órakor kezdődő közgyűlésről
Tevékenységi beszámolók az elmúlt egy év munkájáról:
Gyárfás Attila ügyvezető elnök: Csak összefoglaló jelleggel számolnék be tekintettel arra, hogy
szinte mindenről év közben tájékoztatást adjunk az érdekvédelmi munkánkról.
Az OTÉK módosításán egész évben dolgoztunk, összefogva az MGVE-vel és a KÉOSZ-szal és
közösen adtunk be javaslatokat, a GMBSZ-szel kapcsolatban is. Az MMK-val is közösen adtunk be
a már korábban beadott javaslatokat. A Magyar Építőanyag és Építési Termék Szövetség
beadványaiba az épületgépészeti szempontokat, mert korábban ezek nem szerepeltek benne kellő
súllyal. A kéménysepréssel kapcsolatban is aktívak maradtunk, a korábbi években már képviselt
álláspontot továbbra is képviseltük.
A Szakmai Nemzeti Fórum munkájában is részt vettünk, az ErP-rendelet tartalmával volt ez
kapcsolatban. Felemás rendeletmódosítás született az átállásra, hogy a nem kondenzációs kazánokat
milyen határidővel nem lehet majd beépíteni. A gázipari műszaki szakbizottságban is kiadtunk
állásfoglalást a rendelet értelmezéséről.
A FŐGÁZ-nak azon lépése ellen is felléptünk, amely szerint szeptembertől nem fogadnak be tervet,
amiben nem kondenzációs kazán van benne. Végül nem lépett életbe az általuk várt rendelet, így
visszavonták. Újabb döntésük, hogy a munkavédelmi koordinátor által készített munkavédelmi és
egészségvédelmi tervet kell mellékelni a gázterv mellé. Ez ellen is felléptünk, mert indokolatlan.
Bozsó Béla ügyvezető: Kiegészítésképpen elmondom, hogy az érdekvédelem eredményeit a
legnehezebb kommunikálni és elismertetni, mert egy konkrét jogszabályban, ha kicserélnek egy
mondatot, nincs odaírva mellé, hogy a MÉGSZ kétévi munkával érte el. Elvont, rejtett munka ez, a
szakmai körökben jelentős sikerek, visszhangok nélkül. A tavalyi tagi elégedettségvizsgálatunkból
is az derült ki, hogy közepes elégedetlenség van a tagjainkban ezzel a munkával kapcsolatban. Ez
összefüggésben lehet a fenti gondolattal és azzal is, hogy még mennyi probléma maradt. El kell
fogadnunk a viszonylagos elégedetlenséget és tovább kell dolgoznunk. A munkánk alapja mindig a
tagok jelzése és javaslata a problémákról. Egyébként egyre inkább másokkal karöltve fogunk
fellépni érdekvédelmi kérdésekben.
A további éves munkánkról szintén röviden: sok rendezvényünk volt, a 25 éves ünnepség
emelkedett ki közülük, amelyen kiadtunk a szövetség történetét összefoglaló könyvet is. Három
rendezvénysorozatot szerveztünk, köztük a Fiatal Épületgépészek Klubját, ami újdonság volt.
Tavasszal a Hungarothermen voltunk. Szakmai napokat és konferenciákat is szerveztünk:
napenergia, klíma, ipari és új technológiák voltak a témák. Nagykanizsán színvonalas gyárat
látogattunk meg a Hidrofiltnél. Szabadidős rendezvényünk volt a horgászverseny és a sítúra
megszervezését is segítettük. Az Épületgépész szaklapból négy számot adtunk ki, igyekeztünk
vastag számokat készíteni. A tagi kutatás szerint nagyobb az igény a szakcikkekre a szövetségi
hírekkel szemben. Ennek megfelelően fogunk eljárni. A Csőposta is állandó médiumunk, ami a tagi
kutatás szerint közepesen fontos. A MÉGSZ-hírlevelet minden szakmabelinek elküldjük, főleg a
pártoló tagjaink hírei szerepelnek benne. Újdonság, hogy facebook-profilt is üzemeltetünk, ahol
igyekszünk értékes híreket megosztani. Két különleges projektünk a hegesztési klaszter és az
Energiapartner klaszter. Előbbi a Magyar Épületgépészetért Kft. keretében működik, MÉGSZ-tagok
a tagjai, a klaszter segíti őket a hegesztési tevékenység minősítési költségeinek csökkentésében. Az
Energiapartner Klaszter, amiben kb. 40 vállalkozás van, jellemzően MÉGSZ tagok, főleg a tagok
netes megjelenését igyekszik segíteni. Felnőttképzésként az arcképes gázszerelői igazolványok
meghosszabítását végeztük. A Gázközösséggel és a MÉGNAP-pal együttműködünk. Megkapják a
tagjaik a MÉGSZ-médiumokat és együttműködünk rendezvények szervezésében.
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A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú döntéssel elfogadta a tevékenységi beszámolókat.
2015-ös év pénzügyi beszámolói és a FB jelentése
Bozsó Béla ügyvezető: projektorral vetíti a MÉGSZ 2015-ös évre vonatkozó egyszerűsített éves
beszámolója tárgyévi adatainak tervezett táblázatait (lásd külön linken).
Magyar Épületgépészetért Kft. egyszerűsített éves beszámolója tárgyévi adatainak tervezett
táblázatait is vetítéssel mutatja be az ügyvezető. Elmondta, hogy a Kft. gazdasági aktivitása igen
alacsony, a projektjei közül csak az egyik, a hegesztési klaszteres projektje lett nyereséges, a többi
nem, ami miatt veszteséges lett és a törvény értelmében tőkepótlást kell végrehajtani (lásd külön
linken).
A tegnapi elnökségi ülésen az elnökség határozatban kötelezte az ügyvezetőt a 2017-es pozitív
eredményre, mert csak így biztosítható, hogy a kft. szükség esetén a szövetség munkájának segítése
céljából pályázhasson. A Felügyelő Bizottság elnöke beszámolt a bizottság vizsgálatainak
részleteiről, a bizottság szerint a gazdálkodás rendezett és szabályos, a pénzügyi jelentéseket
elfogadásra javasolta. A FB kérésére végzett független könyvvizsgálói jelentés is mely szerint a
pénzügyi beszámoló megbízható és valós képet ad az egyesület gazdálkodásáról.
A közgyűlés nyílt szavazással elfogadta a MÉGSZ 2015-ös egyszerűsített éves pénzügyi
beszámolóját, a Magyar Épületgépészetért Kft. 2015-ös egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját
valamint a Felügyelő Bizottság jelentését.
Alapszabály módosítása
A lényegesebb módosítások az alábbiak voltak:
„5. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével,
közszereplésével elősegíti az alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítását valamint akinek
legalább 20 éves folyamatos tagsága után megszűnik tagsági viszonya. A tiszteletbeli tagot az
egyesület tagjai választják meg, tagdíjat nem fizet és szavazati joggal nem rendelkezik.”
Új pont beiktatása az III. fejezetbe:
7/A. Az egyesület ifjúsági tagja lehet, aki tanulói hallgatói jogviszonyban van és épületgépészeti
tanulmányokat folytat. Tagdíja a mindenkor tagdíj 1/20-ad része, a közgyűlésen szavazati joggal
nem rendelkezik. Az ifjúsági tagi szolgáltatásokat az elnökség határozza meg. Az ifjúsági tag egy
évnyi ifjúsági tagság után, kérelemre, tagjelöltség nélkül rendes taggá válhat.
Módosítás a III. fejezet 10. pontban:
10. A tagsági díjat évente az elnökség határozza meg az egyesület előtt álló feladatok, a tagság
igénye és az egyesület vagyoni viszonyainak figyelembevételével. Az elnökség határozatát a
közgyűlés jóváhagyja. A tagdíj épületgépészeti cégek és szervezetek alkalmazottai, nyugdíjasok,
gyermekgondozási segélyen lévők és iskolák esetében a mindenkori tagdíj fele.
Új fejezet:
VII. Pártoktól való függetlenség
Az Egyesület pártoktól független, azoktól támogatást nem kapott és nem is fogad el,
képviselőjelöltet nem állított, és nem is támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Bozsó Béla külön ismertette azon módosítási javaslatokat, amelyeket az új jogszabályi
rendelkezéseknek való megfelelés miatt szükségesek és főleg formális jellegűek.
A közgyűlés nyílt szavazással elfogadta Magyar Épületgépészek Szövetsége Alapszabályának
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.
2016-os tervek:
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Bozsó Béla: Azokat a projekteket, amelyeket évek óta csinálunk, szinte mindet 2016-ban is csinálni
fogjuk, ezeket ismeritek, ezekre nem térnék kik külön. Az érdekvédelemben a korábbi témákat
továbbvisszük, és a már megkezdet együttműködéseket folytatjuk. Egyelőre az elnökség határozata
értelmében egy témával egészítünk ki: hogyan lehet megoldást találni a szakmunkások
utánpótlására.
A rendezvényes területen egy új rendezvénnyel jelentünk meg, a START 2016-al, ami iránt jó volt
az érdeklődés. Az Épületgépésznek 5 számát adjuk ki, amihez megfelelő mennyiségű hirdetésre lesz
szükség. Új hírportált fogunk létrehozni a hatékonyabb kommunikáció érdekében, mert a megsz.hu
nem alkalmas rá. Az energiapartner.hu-t is továbbfejlesztjük, mert a főváros kivételével a többi
helyen a tagokat be lehet hozni a Google első tíz helyére. A szokásosan a tagoknak ingyenes
szakmai kiadvány idén a napelemekkel fog foglalkozni, de a GMBSZ-t kommentálva, kiegészítve is
eljuttatjuk a tagokhoz.
Elnöki zárszó
Golyán László: Mivel a közgyűlésen igen részletesen áttekintettük a munkánkat, ismétlésekbe nem
bocsátkozom. A mai közgyűlésen is jól érzékelhető volt, hogy nem egy ember dolgozik a
szövetségben, és láthatóan mindenki összeszedetten tartja nyilván a feladatait, az őt érintő terveket.
Tervezetten, célirányosan dolgozunk, a projektjeink természetes módon probléma és gond nélkül
teljesülnek. Fontos jelenség, hogy beérni látszik a kapcsolatrendszerünk építésébe fektetett energia,
az MGVE, a KÉOSZ, a HKVSZ, az MMK és a MÉASZ egy vagy több területen harmonikus
partnerünk. Ez azért is van, mert amint egy alapelvünk is mondja „a szakma egy és egységes
rendszerként működik”. Vannak elveink, amelyek vezetnek bennünket, és egy elvszerűen felvállalt
konfliktus is beérett: annak idején felvállaltuk a konfliktust, amikor jeleztük, jó lenne, ha a mérnöki
kamara tagozatában tervező lenne az elnök, és ma már ez így van.
A taglétszámot illetően látható, hogy az aktív szakemberek jelentős része külföldre megy és a
korfánk nehezen kezelhető, újítható meg. Távlati megoldásokat kell keresnünk a taglétszám
helyreállítása érdekében, és ugyanígy stratégiai megoldások kellenek a szakember-utánpótlás
biztosítása érdekében.
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