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az ETE 2013. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

Egyesületünk 2013-ban végzett munkájáról a mai Küldöttközgyűlésen adunk számot, 

amelyen egyúttal meghatározzuk ez évi tevékenységünk fő irányait és gazdasági terveinket 

is. 

A mögöttünk hagyott 2013-as év igen nehéz feltételeket teremtett számunkra. A folytatódó 

gazdasági válság, a szakmai és gazdasági hátterünket is jelentő energetikai  vállalatok 

gazdasági, ill. stratégiai nehézségei miatt a szervezeti aktivitás és rendezvényeink 

látogatottságának csökkenését eredményezte. Az állami energiapolitika további alakításának 

2010-ben megkezdett és 2011-12-ben folytatódó lépései is abbamaradtak: nem készültek el 

a Nemzeti Energiastratégia végrehajtására vonatkozó Cselekvési Tervek sem, amelyek 

kimunkálásában, vitájában korábban Egyesületünk aktív részt vállalt. 2013-ban a 

kormányzati energetikai cselekvések súlypontjában a “rezsicsökkentés”, ill. egyes korábban 

privatizált energetikai társaságok visszavásárlása állt, amely nem igényelte Egyesületünk 

szakmai közreműködését. 

A fentiek azt eredményezték, hogy 2013-ra kialakított munkatervünket nem tudtuk teljes 

körűen teljesíteni. Ez sajnos meglátszik gazdasági eredményünkön is. A benyújtott és 

hamarosan elfogadásra felajánlott beszámolóból is láthatóan Egyesületünk gazdálkodását 

sajnos példa nélkül álló veszteséggel (2,250 eFt) zárjuk. Ennek okai között a fenti általános 

megállapításunkon túlmenően egyedi okként a tervezett “Új blokkok a Paksi 

Atomerőműben” nagykonferencia elmaradása okozta, amely konferencia tervezett bevétele 

egyensúlyban tudta volna tartani gazdálkodásunkat. A lemondás olyan késői időpontban 

történt, hogy más hasonló nagy rendezvényt már nem tudtunk szervezni. 

2013. egyúttal tisztújítási év is volt Egyesületünk életében. A tisztújítási folyamat egyes  

szakosztályainknál, illetve területi szervezeteinknél már a múlt év elején megkezdődött, a 

folyamatot az Egyesület vezető szerveinek, ill. vezető tisztségviselőinek megválasztásával 

december 3-án zártuk le. Örömmel mondhatom el, hogy a tisztújítás mind az egyes 

szervezeti egységeknél, mind az Egyesület elnöksége körében a korábbiaknál nagyobb 

mértékű változásokat, fiatalítást eredményezett. Bízom abban, hogy az Egyesület megújított 

vezetése képes lesz az ETE szervezeti aktivitását, hírnevét növelni. 

2013-ban fejeztük be azt a még 2012-ben megkezdett munkát, amelynek keretében 

működésünket teljes körűen megfeleltettük az új “Civil” törvény (2011. évi CLXXV tv.) 

előírásainak. Sajnos nincs módunk arra, hogy sokáig pihenhessünk babérjainkon. Az új 

Polgári Törvénykönyv, ill. a végrehajtása tárgyában intézkedő külön törvény számos ponton 



módosítja az egyesületek működésének rendjét. Legkésőbb 2016. március 15-ig - amit 

célszerűen úgy valósíthatunk meg, hogy a 2015. tavaszi rendes Küldöttközgyűlés keretében - 

ismételten módosítani kell Alapszabályunkat. Első és laikus ránézésre úgy tűnik, hogy ezek a 

változások sem lesznek súlyukban kisebbek a korábban említettnél. 

Az új Alapszabályunknak megfelelően 2013-ban újjáalakítottuk a korábban MTT névvel 

működött Energetikai Tudományos Tanácsunkat, amely egy sikeres rendezvényt tartott a 

hazai gázellátás helyzetéről, kihívásairól. 

Munkatervünknek megfelelően az elmúlt évben is számos konferenciát, szimpóziumot, 

ankétot, előadást rendeztünk Budapesten, illetve részben más városokban központi, 

országos, illetve nemzetközi rendezvényként, valamint területi szervezeti egységeink 

szervezésében. Ezeken a korszerű technológiákat, új eljárásokat, fejlett módszereket éppúgy 

bemutatták az előadók, mint ahogy ismertették az energiatermelőknek, -szolgáltatóknak az 

ellátásbiztonság érdekében kifejtett törekvéseit. A rendezvények lehetőséget biztosítottak 

szakembereinknek véleményük, észrevételeik megtételére, a szakmai problémák 

megvitatására. 

A rendezvényeinken foglalkoztunk a magyar energetika aktuális kérdéseivel. Fontos szerepet 

kapott a klímaváltozás és energiahatékonyság összefüggés rendszere. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk a jövő energetikai fejlesztéseit meghatározó energiastratégia és energiapolitika 

kialakítására.   

Szervezeti egységeink rendezvényeit is az energiatudatosság, klímavédelem és 

energiastratégia célkitűzéseinek ismertetése, a vonatkozó szakmai ismeretek terjesztése 

céljából szervezték.  

A hagyományoknak megfelelően 2013-ban is Elnök-titkári értekezlettel kezdtük meg az évet. 

Ez az a rendezvény, melyen valamennyi szervezeti egységünk vezetője részt vesz. Az Elnök-

titkári értekezlet célja tavaly is az volt, hogy előzetesen áttekintsük az előző év eredményeit  

és átbeszéljük a tárgyévi célkitűzéseinket, de a legfontosabb talán az, hogy lehetőséget 

biztosítsunk a vezetők közötti tapasztalatcserére. 

Március 7-8-án tartottuk a VIII. Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság 

konferenciát, amely szakmailag nagyon sikeres volt.  

Szeptember 10-11-én rendezte meg a Hőszolgáltatási Szakosztály a XXVI. Távhőszolgáltatási 

Vándorgyűlést Lillafüreden, amely a korábbi évekhez hasonló magas szakmai színvonalon és 

lényegében változatlan, 100 fő feletti látogatottság mellett folyt. 

Szeptember 24-25-én volt az Esztergomi Szervezetünk által rendezett XX. Főenergetikusi 

Konferencia Visegrádon. 

Szeptember 26-án került sor a Kárpát-medence magyar energetikusainak 17. találkozójára 

Budapesten, amelyet a MET  az ETE és a MEE támogatásával szervezett. 



November 17-18-án került sor a 2013. évi Nemzetközi Gázkonferencia megtartására. A 

konferenciát a megelőző évben kialakított megújult formában sikerült eredményesen 

megszervezni.  

Konferenciáinkon, vitafórumainkon jelentős számban vettek részt olyan szakemberek is, akik 

nem tagjai az Egyesületünknek.  

Az Esztergomi Szervezeti Egységünk által létrehozott határon túli magyar szakembereket 

tömörítő Párkányi Csoport továbbra is eredményesen működött. Az Esztergomi Szervezet 

által több éve folytatott, a környék sok középiskolájára kiterjedő energetikai 

ismeretterjesztés továbbra is eredményesen folytatódott. 

A sokévi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is ki kell emelni a Szenior Energetikusok Klubjának 

kiemelkedő és példamutató működését. Ez a szervezeti egységünk immár 32 éve működik és 

a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagjai is részt vesznek rendezvényein. 

2013-ban is kéthavonta megjelentettük az Energiagazdálkodás folyóiratunkat, amelyet 

néhány éve tartalmilag és költségcsökkentési céllal sikeresen átalakítottunk. A lap eddigi 

főszerkesztője, dr. Zsebik Albin elnökhelyettesünk e tisztségéről ez év elején lemondott, 

helyette Dr. Gróf Gyula elnökségi tagunk “viszi tovább” a folyóiratot. Ezúttal is szeretném 

megköszönni Zsebik Albin 13  évi sikeres főszerkesztői munkáját. 

Honlapunk, az ete-net.hu is jobban teljesített az elmúlt időszakban, aktuálisabb lett, 

azonban még bőven van tennivaló annak érdekesebbé, aktuálisabbá tétele érdekében. 

Ebben szervezeti egységeink aktívabb közreműködésére is számítok. 

Egyesületünk hosszú évek óta együttműködik szakmai társegyesületekkel. Ezek köréből a 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a  Magyar Energetikai Társaság, továbbá a GTTSZ és az 

Energetikai Szakkollégium emelhető ki. A Szakkollégium korábban gazdaságilag-szervezetileg 

is az ETE részeként működött, de néhány éve  jogilag önálló egyesületté vált. Mi változatlanul 

társult szervezetünknek tekinthetjük. 2013-ban együttműködési megállapodást kötöttünk a 

Magyar Mérnöki Kamarával.  

Beszámolómban kitérek a 2014-es év fő feladataira is. 

Komoly reményeink vannak arra, hogy ez az év minden szempontból jobban sikerül. A ország 

gazdaságának javuló tendenciái bíztatást jelentenek számunkra is gazdasági környezetünk 

feltételeit tekintve. Az év fontos bejelentéssel kezdődött a Paksi Atomerőmű bővítésére 

létrejött nemzetközi egyezménnyel. Egyesületünk üdvözölte ezt, ugyanakkor ez újabb 

feladatokat és kihívásokat jelent számunkra is. 

Abban is bízunk, hogy folytatódik az energiastratégiában lefektetett célok megvalósítása 

érdekében a konkrét intézkedések kialakítása, ebben a munkában is szeretnénk javaslattevő-

véleményező szerepet betölteni a konkrét intézkedési, ill. cselekvési tervek meghatározása 

során. 



Közre kell működni az állami energiapolitika, aktualizálásában, kimunkálásában. A Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériummal együttműködve nagy jelentőséget tulajdonítunk a Paksi 

Atomerőmű bővítése ügyében a szakmai tájékoztatásnak. 

A szervezeti feladatok közül elsősorban a megújult Energetikai Tudományos Tanács 

munkájának intenzívebbé tételét szeretném kiemelni, hiszen ez a Tanács a legalkalmasabb 

arra, hogy Egyesületünk nyilvánosan is képviselendő szakmai véleményét, legfontosabb 

üzeneteit kialakítsa. 

El szeretnénk érni, hogy a Paksi Atomerőmű Csoport/Nukleáris Szakosztály, a Villamos 

Energia Szakosztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoportunk, ill. a Tiszaújvárosi 

szervezetünk valóban megújuljon és hatékony munkát végezzen. 

A szervezeti feladatok között említem meg a hatályos Ptk-nak megfelelő új Alapszabály 

tervezetének elkészítését és belső vitájának lefolytatását annak érdekében, hogy az a 2015. 

évi rendes küldöttközgyűlésünkre benyújtható legyen. 

A rendezvény-programunkban szereplő konferenciák, fórumok megrendezése kiemelt 

feladatunk, ezek köréből kiemelem a Nemzetközi Gázkonferenciát, a Paksi Atomerőmű 

bővítésével kapcsolatos konferenciát és egy villamos energia nagykonferencia előkészítését 

is. 

A társadalmi kapcsolatok terén kiemelem a társegyesületekkel folytatott együttműködésünk 

intenzívebbé tételét és különösen az ifjúság, elsősorban az egyetemi ifjúság körében végzett 

munka újjászervezését. 

Erősíteni kell Egyesületünk megjelenését a szakmai társadalomban és a médiában is. 

A tavaly elfogadott szabályzatunknak megfelelően meg kell kezdeni a tagrevíziós munkát a 

tagdíjat nem fizető tagok felszólításával. 

Meg kell vizsgálni és dönteni kell az “Energiagazdálkodás” kiadásáról, további 

költségcsökkentések megvalósítása érdekében. 

Végezetül köszönetet szeretnék mondani szervezeti egységeink tisztségviselőinek és 

tagjainak, akik szervezési és szakmai munkájukkal segítették kitűzött feladataink 

megvalósítását, a rendezvényeinken résztvevők, szakfolyóiratunkat olvasók szakmai 

ismeretének bővítését, véleményeikkel, javaslataikkal az országos energiapolitikai 

célkitűzések formálását. 

Külön mondok köszönetet: 

 Wiegand Győző elnökhelyettesnek, aki változatlan odaadással látja el az Egyesület 

ügyvezetői feladatait; 



 Ellenőrző Bizottságunk tagjainak, akik a törvényben, ill. az Alapszabályban 

megfogalmazott feladataikon messze túlmenően szívükön viselik Egyesületünk sorsát 

és tanácsaikkal rendszeresen segítik az Elnökség munkáját; 

 Borsányiné Terikének és Molnár Alexának, az Egyesületi Titkárság munkatársainak 

professzionális munkájukért. 

 

Budapest,  2014. május 6. 

 

                                                          Bakács István 

 


