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Tisztelt Küldöttközgyűlés! 

 

A mai napi küldöttközgyűlésen Egyesületünk tavaly megválasztott, illetve újraválasztott 

elnöksége nevében számolunk be Egyesületünk 2017. évi szakmai munkájáról és 

gazdálkodásáról. 

 

2017 a tisztújítás éve volt és az év első heteitől kezdve szervezeti egységeink, majd a 

küldöttközgyűlést követően Egyesületünk új, illetve megújult vezetőséggel látta el feladatait. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a tavalyi évre kitűzött munkatervi feladatainkat 

teljesítettük és gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. 

 

Egyesületünk elnöksége az Alapszabálynak megfelelően látta el feladatait. Az elmúlt évben 

öt Elnökségi ülést tartottunk, és év elején megrendeztük a hagyományos Elnök-titkári 

értekezletet. 

 

Munkatervünk - mind a központi munkaterv, mind szakosztályaink, területi szervezeteink 

munkatervei - alapvetően teljesültek. Központi rendezvényeink maradéktalanul 

megvalósultak. Ezek közül kiemelésre tartozik a szokásos tavaszi KLENEN’17 Klímaváltozás, 

Energiatudatosság, Energiahatékonyság konferencia, amelyet a társszervezőkkel 12. 

alkalommal rendeztünk meg, a szeptemberben Balatonfüreden rendezett 30. Távhő 

Vándorgyűlésünk, a novemberi siófoki Nemzetközi Gázkonferencia, valamint tavalyi központi 

nagyrendezvényünk, amelyet Gárdonyban tartottunk „Az EU Energiapolitikája és a hazai 

villamosenergia ellátás biztonsága” címmel. A konferencia fókuszában az EU „Tiszta Energia” 

csomagja állt. Örvendetes, hogy új rendezvények is megvalósultak, remélhetően 

hagyományteremtő módon. Ide tartozik a Csongrádi Szervezetünk szervezésében 

novemberben  Szegeden tartott SZENERG  Konferencia, illetve a Magyar Vas- és Acélipari 

Egyesüléssel és a TÜKI-vel novemberben Budapesten tartott Energetikai Konferencia. A 

nagyobb rendezvényekről általában elmondhatjuk, hogy Egyesületünkhöz méltóan igen 

magas szakmai színvonalon, a legjobb szakmai előadók felkérésével és rangos vitákkal 

folytak le. Egyúttal sajnálatos, hogy a konferenciákon – különösen a „fizetős” 

rendezvényeinken -  a közönség részvétele még mindig nem érte el a korábbi évek szintjét. 

 

Energetikai Tudományos Tanácsunk tavaly egy sikeres rendezvényt mondhat magáénak:  

szeptemberben tartotta a magyarországi gázellátás biztonságával foglalkozó ülést. 

Egyesületünk 2017-ben egy állásfoglalást tett közzé a hazai villamosenergia ellátás 

biztonságáról, amelyet a Magyar Energetikai Társasággal és a Magyar Atomfórum 



Egyesülettel közösen jegyeztünk. Társegyesületeinkkel, a MET-tel és a MEE-vel együtt 

szerveztük szeptemberben a Kárpát-medencei magyar energetikusok fórumát. 

 

Szervezeti egységeink, elsősorban területi szervezeteink szerteágazó munkát végeztek. 

Egyesületi tagjaink, illetve a szervezeteink vonzáskörében elérhető szakemberek szakmai 

tájékoztatását nagyon sok szervezeti egység kiemelt feladatának tekinti. Fontos, hogy 

szervezeti egységeink nagyon sok társszervezettel folytatnak gyümölcsöző együttműködést. 

A teljesség igénye nélkül ide sorolhatók (a már említettek MET és MEE egyesületeken kívül) 

az egyetemek, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Kapcsolt Energia Társaság, a MTESZ 

több helyen tovább működő területi szervezetei. Igen jellemzőek a szakmai kirándulások is, 

amelyet számos területi szervezet rendszeresen szervez. Külön megjegyzendők és 

támogatandók a fiatalság, az egyetemeken kívül a középiskolások körében folytatott szakmai 

tájékoztató munka. Legaktívabb szervezeti egységünk változatlanul a Szenior Klub, amely 

hetente igen változatos tartalmú rendezvényeket tartott az elmúlt évben is.  

 

Külön örvendetes, hogy a tisztújítást követően újult erővel látott munkához és látványos 

eredményeket ért el a Csongrád Megyei Csoport, a Székesfehérvári Szervezetünk és a 

Nukleáris Szakosztály is. Külön köszönet és elismerés jár ezért vezetőiknek.  Ugyanakkor 

egyik vállalati szervezetünk, a Bakonyi Csoport bejelentette megszűnését, aminek 

hátterében az erőmű tulajdonosváltása, illetve az azt követő személycserék és leépítések 

állnak. 

 

„Energiagazdálkodás” folyóiratunk (ENGA) Szerkesztő Bizottsága is sikeresen 

tevékenykedett:   2 dupla és 2 szimpla száma jelent meg a múlt évben. Szakmai színvonala is 

szokásosan magas, tartalma változatos volt. 

 

Gazdálkodásunk a 2015 végén-2016 elején végrehajtott „reform” utáni második - 

tulajdonképpen az első teljes - év volt, és összességében sikeresnek mondható.  

Gazdálkodásunk enyhén veszteséges volt (-608 ezer Ft), de lényegében a kitűzött „technikai 

nulla” eredményt, azaz a non-profit gazdálkodást sikerült folytatnunk anélkül, hogy 

tartalékainkhoz érdemben hozzá kellett volna nyúlnunk. (A banki kamatkondícióink romlása 

miatt a pénzügyi eredményünk is tovább romlott az előző évekhez képest.) 

 

A mérleget és az eredménykimutatást átnézve sikerként könyvelhetjük el, hogy a 

tagdíjbevételt, illetve az ENGA előfizetésből befolyt összegeket növelni tudtuk. Egyesületünk 

szakmán belüli elismertségét is jelzi, hogy a vállalati támogatások sorokon is a tervet 

meghaladó bevételt tudtunk realizálni. Ugyanakkor a konferenciaszervezési bevételek 

maradtak el a tervtől, ami egyrészt a nagykonferenciánk alacsonyabb részvételből adódó 

árbevétel kiesése, illetve a Nemzetközi Gázkonferenciából második éve elmaradó bevételünk 

okozott. A kiadási oldalon a szigorú gazdálkodás 2016-ban bevezetett feltételeihez tartottuk 

magunkat. A kiegyensúlyozott eredményben szerepet játszik, hogy kiadásaink a tervezettnél 

és az előző évnél alacsonyabban alakultak.   



 

Több éves jogi „harcunk” után végre úgy tűnik, hogy két alapítványunk, az ETE-ENER 

Energiagazdálkodási Alapítvány  és a Szabó Professzor Úr a Műegyetemért Alapítvány sorsa 

is rendeződött. Tavaly az új alapító okiratok törvényszéki bejegyzését követően – amely egy 

több éves folyamat volt – az Elnökség által korábban megválasztott kuratórium lemondott. 

Új kuratóriumot kellett választanunk, az új kurátorok bejegyzése a közelmúltban történt meg  

mindkét alapítványnál. 

 

A 2018. évre Egyesületünk a megszokott mederben tervezi munkája folytatását. 

Munkaszervezeteink programjai az előző évekhez hasonló terveket tartalmaznak, míg a 

központi programokat külön napirendi pontként tárgyalja Küldöttközgyűlésünk. A 

munkaprogram végrehajtása már megkezdődött (pl. KLENEN, tartottunk egy ETT ülést), több 

rendezvényre, így a tervezett nagykonferenciánkra is az őszi időszakban kerül sor. 

 

Szakmai munkatervünk során figyelemmel kísérjük az EU jogalkotást, különösen a „Tiszta 

energia csomag” egyeztetéseinek előrehaladását, a Paksi Atomerőmű bővítésének 

fejleményeit. Javasoljuk továbbá a Kormányzat részére a 2011-ben elfogadott Nemzeti 

Energiastratégia aktualizálását. 

 

Fontosnak tartjuk az ifjúsági munkák javítását, a társszervezetekkel való együttműködésünk 

folytatását. 

 

Idei terveink között szerepel honlapunk megújítása. Remélhetőleg lesz elég erőnk (és aktív 

tagunk), hogy a megújulás nem csak informatikai és esztétikai javulást, de tartalmi 

gazdagodást és az aktualitás javulását eredményezze. 

 

2018. évi pénzügyi tervünk az elmúlt évek tapasztalatai alapján készült és a változatlanul 

szigorú költséggazdálkodás mellett „0-szaldós” gazdálkodást irányoz elő. 

 

Végezetül e helyütt is szeretnék köszönetet mondani szervezeti egységeink vezetőinek, az 

Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjainak az elvégzett munkáért. Külön köszönet illeti 

Wiegand Győző elnökhelyettest az ügyvezetési feladatok ellátásért és Molnár Alexát a 

Egyesület napi titkársági és gazdasági teendőinek proaktív ellátásért. Szeretném külön is 

megköszönni Dr. Gróf Gyulának az ENGA főszerkesztőjeként elvégzett színvonalas munkáját 

és azt, hogy a folyóirat költséggazdálkodását is az előirányzott mederben tartotta. 

 

Budapest, 2018. április 26.  

 

Bakács István 

elnök 

 

 


