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Ebben az évben, mint gázipari küldöttek második alkalommal gyűltünk össze. Az előző 
alkalommal az éves beszámoló megvitatására és elfogadására került sor. Most az 
Alapszabályban szükségesnek vélt változtatásokat vitattuk meg. (Ezúton is köszönjük Dr. 
Gracza Zsuzsanna és Dr. Horváth Lénárt Szilvia VDSZ jogászok támogató előkészítő munkáját!) 
Megszavaztuk, hogy a távszavazás lehetősége is bekerüljön a döntéshozatali lehetőségek 
közé. Ezen kívül szabályozva lett a vezető tisztségviselők képviseleti jogosultsága valamint a 
megbízatásuk hossza 5 évre lett kiterjesztve. Frissítésre kerültek a szövetség tagjainak nevei, 
mert névváltozás és új tag felvétele volt az elmúlt időszakban. 

A rendezvényen meghívott vendégünk Bali Gábor energetikai szakértő tartott előadást 
Energia piaci trendek és helyzetkép címmel. Előadásában bemutatta, hogy hogyan alakult az 
energiahordozók ezen belül a versenypiaci földgáz ár az elmúlt években, és ennek milyen 
hatás mechanizmusa feltételezhető rövid illetve középtávon.     

  

A felvezető előadást követően, a 
munkahelyeink juttatási 
rendszerét, és a jelenlegi 
bértárgyalási folyamatot tudtuk 
megvitatni. A beszélgetésen 
minden résztvevő által 
megerősítést kapott az a tény, 
hogy főleg a műszaki területen a 
szakember gárda korfája jelentős 
elöregedést mutat, nem lehet 
tovább várni az aktív 
szakemberpótlási program 
elindításával. A munkáltatóink 
számára is világossá vált, hogy a 

hosszútávon fenntartható biztonságos energia ellátás érdekében munkahelyeinket a juttatási 
csomagon keresztül kiemelten vonzóvá kell tenni. Ennek ellenére a bértárgyalások menete és 
sok esetben a bérfejlesztésekre tett ajánlatok nem ezt a törekvést tükrözik. 

Párszóban beszámoltunk arról, hogy a VDSZ aktív támogatásával jelen vagyunk, és képviseljük 
a gázipar érdekit az EU-ban futó Green Deal energia ipari projektben. Sajnálatos módon, a 
Magyar gázipari munkáltatók szövetségük hiányában nem vesznek részt ebben a munkában.

  



Egy fontos esemény megünneplésére is sor került a találkozón. 30 évvel ezelőtt 1991-ben 
alakult meg a Gázipari Szakszervezeti Szövetség. Akkor 6 területi gázszolgáltató vállalat 
működött az országban.  A közelgő privatizáció tette szükségessé az ágazati szakszervezet 
megalakítását. Ezt a lépést a kormányzat támogatta azért, hogy Nyugat-Európai mintájú 
Ágazati Kollektív szerződések jöhessenek létre.

  A szövetségnek nem csak a 
gázszolgáltató vállalatok, hanem a 
PB gáz forgalmazók és később a 
Földgáz elosztó vállalat is tagja lett.  
A munkát a VDSZ aktív szereplése 
segítette. A résztvevők 
felelevenítették azok neveit, akik 
részt vettek ebben a munkában, 
külön kiemelve Paszternák György 
VDSZ egykori elnököt és Szűcs 
Gyulát aki a megalakulás 
kezdetétől másfél évtizeden 
keresztül volt a gázipari szövetség 
elnöke.  
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