Szakági Műszaki Bizottság
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
I. Általános rendelkezések
1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye
(1) A Szervezet neve: Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság
Székhelye: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10.
Rövidített neve: GSzMB
(2) A Gázelosztó Szakági Műszaki Bizottság (továbbiakban: GSzMB) a gázelosztó vezetékek
biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata (GVBSz)
közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) sz. GKM rendelet 3. §-a szerint működik, a GSzMB
tagjai által elfogadott Működési Szabályzat szerint.
(3) A GSzMB alapításának éve:

2006.

2. A GSzMB alapítási célja
A gázelosztó vezetékek létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelemmel kísérése,
valamint a műszaki haladás eredményeinek a gázelosztás biztonságát növelő széles körű
alkalmazásának elősegítése.
3. A GSzMB feladata
A 2. pontban megfogalmazott célok érdekében a GSzMB
- elemzi a gázszolgáltatás kockázati tényezőit, és figyelemmel kíséri a műszaki haladás
vívmányait;
- szakmai állásfoglalással, szakmai vélemények kialakításával és tanácsadással elősegíti
a tevékenységgel érintett központi közigazgatási szervek jogalkotási munkáját;
- Szakági Műszaki Követelmények formájában a GVBSZ követelményeit az
egészségvédelem magas szintjén kielégítő, valamint a műszaki tudományos
színvonallal és a gazdasági megfontolások alapján megvalósítható gyakorlattal
összhangban álló műszaki megoldásokat dolgoz ki.
- Együttműködik a Magyar Bányászati Hivatallal a megkötött együttműködési
megállapodás szerint.
4. A GSzMB Műszaki Bizottság tagjai és anyagi eszközei
(1) A gazdasági és közlekedési miniszter felkérése alapján a GSzMB Műszaki Bizottságba 11 fő képviselőt jogosultak delegálni az alábbi szervezetek:
- Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
- Magyar Bányászati Hivatal
- Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozata
- Magyar PB Gázipari Egyesület
A Gázszolgáltatók Egyesülése a GSzMB-be 3 főt jogosult delegálni.
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A delegált képviselők:
- Gazdasági és Közlekedési Minisztérium:
- Magyar Bányászati Hivatal:
- Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozata:
- Magyar PB Gázipari Egyesület:
- A Gázszolgáltatók Egyesülése:

Békési László úr
Lukucza György úr
Csallóközi Zoltán úr
Zoltán Jenő úr
Kerekes Ferenc úr
Kovács Zoltán úr
Girhiny Béla úr

(2) A tagság határozatlan időre szól.
(3) A tagság megszűnik:
- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással.
(4) A GSzMB tevékenységének finanszírozása:
-

-

a GSzMB tagjainak operatív működési (részvétel, irodai eszközök, utazás, stb.)
költségeit a tagot delegáló szervezet biztosítja,
a GSzMB által elfogadott, projektnek minősített egyedi feladatok finanszírozását
elkülönítetten kezelt projektkeretből kell biztosítani. Ennek forrása minisztérium, vagy
más gazdálkodó szervezet forrásbiztosítása, pályázati forrás, megrendelő szerződés
szerinti fizetési kötelezettsége, stb.,
a GSzMB általános működési- és projektforrásainak kezelését a Gázszolgáltatók
Egyesülése látja el.

II. Működés és irányítás
1. A szervezet tagozódása: 1. Bizottság
2. Elnök
3. Titkárság
4. Alkalmi szakértői munkacsoport(ok)
2. A GSzMB Műszaki Bizottsági ülés
(1) A GSzMB Műszaki Bizottság döntéshozó szerve a GSzMB Bizottsági ülés, amely:
-

meghatározza, szükség szerint módosítja a GSzMB Működési Szabályzatát,
megválasztja az elnököt,
elvégzi a szakmai feladatokat,
értékeli az előző ülés óta kifejtett tevékenységet,
meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait, végrehajtásuk rendjét és a
részfeladatok felelőseit,
alkalmi szakértői munkacsoportot hozhat létre.

(2) A GSzMB szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülések közötti időben a
tagok a dokumentáltságot igénylő kapcsolatot levél, elektronikus levél, vagy fax útján tartják.
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(3) Az ülést – a titkárság előzetes időpont egyeztetését követően – az elnök hívja össze. A
meghívást írásban kell eljuttatni a tagokhoz legalább egy héttel az ülés időpontját
megelőzően, a napirend megjelölésével.
(4) Minden tag egy szavazattal rendelkezik.
(5) A tag szavazati joga nem ruházható át. A tag képviseletét – az ülés összehívása után
bekövetkező váratlan és elháríthatatlan akadályoztatás esetén – a tag jogosult és köteles más
személy eseti írásos meghatalmazásával biztosítani.
(6) Az ülés akkor határozatképes, ha minden delegáló szervezet képviselője jelen van.
(7) A GSZMB Műszaki Bizottság határozatait konszenzussal hozza meg.
3. Az Elnök
(1) Az elnököt a GSzMB ülés választja meg a tagok képviselőinek sorából, 3 éves
időtartamra.
(2) Az elnök feladatai:
-

a GSzMB üléseinek összehívása, a napirend előterjesztése és az ülés levezetése,
alkalmi szakértői munkacsoport alakításához a résztvevők felkérése,
a GSzMB képviselete más szervek előtt, valamint a nemzetközi kapcsolatokban.

(3) Az elnök szükség szerint kapcsolatot tart az alkalmi szakértői munkacsoport(ok)al.
(4) Az elnök egyedül írja alá a GSzMB által elfogadott dokumentumokat, leveleket és
hitelesíti az ülésekről készített emlékeztetőt.
(5) Az elnök akadályoztatása esetén a GSzMB Műszaki Bizottság bármely tagja aláírhat az
elnök neve mellett „h” megjelöléssel, az elnök eseti megbízása alapján.
4. A Titkárság
(1) A titkársági feladatokat a Gázszolgáltatók Egyesülése látja el.
(2) A titkárság a GSzMB operatív végrehajtó szerve. Folyamatosan végzi a Működési
Szabályzatban rögzített operatív működési feladatokat, ellátja az ezzel összefüggő szervezési,
adminisztrációs, adatszolgáltatási, kapcsolattartási és pénzügyi elszámolási feladatokat.
(3) A titkárság a GSzMB határozatok, továbbá a Működési Szabályzat szerint végzi munkáját.
(4) A titkárság biztosítja a GSzMB tevékenységéhez a technikai feltételeket. Vezeti a GSzMB
tevékenységéhez szükséges nyilvántartásokat ellátja a külső és belső ügyviteli teendőket és
szervezi a GSZMB szakmai tevékenységével összefüggő munkát.
(5) A titkárság tevékenységét a Gázszolgáltatók Egyesülésének (GE) ügyvezető igazgatója
irányítja.
5. Az alkalmi szakértői Munkacsoport(ok)
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(1) A GSzMB döntése alapján létrehozható a II. 1. 4. pont szerinti alkalmi szakértői
munkacsoport. Az elnök ad ki felkérést ezek megalakítására, megszervezésére és
meghatározott feladatokhoz kapcsolódó konkrét munkák elvégzésére.
(2) Az alkalmi szakértői munkacsoport vezetője és tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban
részesülhetnek.
6. Hatálybaléptető és záró rendelkezések
(1) Jelen Működési Szabályzatot a GSzMB ülése 2006. április 5-én elfogadta. A Működési
Szabályzat hatályba lépett az aláírást követő napon.
(2) A tagok a Működési Szabályzat elfogadását és hatálybalépését aláírásukkal veszik
tudomásul.

Kovács Zoltán
GE

Csallóközi Zoltán
Magyar Mérnöki Kamara

Lukucza György
Magyar Bányászati Hivatal

Kerekes Ferenc
GE

Girhiny Béla
GE

Zoltán Jenő
Magyar PB Gázipari Egyesület

Békési László
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

