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Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
 
A mai napi küldöttközgyűlésen Egyesületünk   elnöksége nevében számolok be 2018. évi 
szakmai munkánkról és gazdálkodásunkról. 
 
  
Összességében elmondhatjuk, hogy a tavalyi évre kitűzött munkatervi feladatainkat 
teljesítettük és gazdálkodásunk is nyereséges volt. 
 
Egyesületünk elnöksége az Alapszabálynak megfelelően látta el feladatait. Az elmúlt évben 
két küldöttközgyűlést és öt elnökségi ülést tartottunk. Rendkívüli küldöttközgyűlésünket, 
szeptember 13-án azért kellett összehívnunk, hogy a törvényszéki végzésnek megfelelően 
korrigáljuk a május 24-i közgyűlésen módosított alapszabályunkat, amelyet így már 
októberben bírósági bejegyzést nyert. Az év elején (február 22-én) megrendeztük a 
hagyományos elnök-titkári értekezletet, amelyen Süli János miniszter úr tartott szakmai 
előadást. 
 
Munkatervünk – mind a központi munkaterv, mind szakosztályaink, területi szervezeteink 
munkatervei - lényegében teljesültek. Központi rendezvényeink, illetve a központi 
munkatervben szereplő, szakosztályaink által szervezett, ill. más szervezetekkel közösen 
rendezett   konferenciáink többyire megvalósultak. Ezek közül kiemelésre tartozik a szokásos 
tavaszi KLENEN’18 Klímaváltozás, Energiatudatosság, Energiahatékonyság konferencia 
(Gárdony, március 7-8), amelyet a társszervezőkkel 13. alkalommal rendeztünk meg,  
áprilisban 2018-ban is megtartottuk a társszervezőkkel közös DUNAGÁZ konferenciát. 
Szeptember 11-12-én Kecskeméten rendezte Hőszolgáltatási Szakosztályunk a 31. Távhő 
Vándorgyűlést. Kiemelésre tartozik  tavalyi központi nagyrendezvényünk,  a november 21-
22-én Mátraházán tartott VII. Villamos energia konferencia, amelyet „ Villamos energia 
ellátásunk jövője”  ” címmel rendeztünk. Szeptemberben közreműködésünkkel idén is 
megvalósult a MET-ETE-MEE együttműködéssel hagyományossá vált kárpát-medencei 
energetikusi fórum. Szervezési okokból idén tavaszra halasztódott a Csongrád megyei 
szervezetünk által rendezett SZENERG konferencia és a főszervező MFGK Zrt akadályoztatása 
miatt elmaradt a Nemzetközi Gázkonferencia.  A nagyobb rendezvényekről idén is 
elmondhatjuk, hogy – résztvevők visszaigazolásai szerint - Egyesületünkhez méltóan igen 
magas szakmai színvonalon, a legjobb szakmai előadók felkérésével, és rangos vitákkal 
folytak le.  A korábbi évekhez képest növekedett a konferenciák „fizető” résztevevőinek 
száma, ami jótékony hatással bírt gazdasági eredményünkre 
 



Energetikai Tudományos Tanácsunk tavaly egy ülést tartott.  
    
Szervezeti egységeink, elsősorban területi szervezeteink sokrétű munkát végeztek, azonban 
szokásosan változó intenzitással, az objektív és szubjektív helyi körülmények függvényében.  
A mindenkor kiemelendő Szenior Klubon túlmenően, amely tavaly is „szezonban” előre 
meghirdetett változatos program mellett hetente tartott rendezvényeket, 2018-as év alapján 
kiemelésre tartozik Székesfehérvári Szervezetünk és Energiahatékonysági Szakosztályunk. 
Alapfeladatát, a tagság szakmai tájékozottságának biztosítását minden szervezeti egységünk 
ellátt,  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)   a Magyar Mérnöki Kamara, 
vagy a Magyar Kapcsolt Energia Társaság és -ahol ilyen van – a helyi MTESZ szervezetek. 
Több szervezeti egységünk tavalyi is együttműködött egyetemekkel, kiemelésre tartozik 
Csongrád megyei, Hajdú-Bihar megyei. Miskolci szervezetünk, Gáz szakosztályunk és 
Hőszolgáltatási szakosztályunk. 
  
 „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 és az előirányzott kereteken belül maradtak 
kiadásai is.  Mögöttes technikai színvonalában és vizuális megjelenésében is megújult 
honlapunk is az elmúlt évben. Ezúton is szeretném felhívni a figyelmet a honlap aktív -
anyagok, információk beküldése – és passzív használatára. 
 
Ugyanakkor önkritikusan meg kell jegyezni, hogy nem sikerült érdemi előrelépést elérnünk 
az ifjúsággal, különösen az egyetemi ifjúsággal való munka, a fiatalok bevonása terén és a 
társszervezetekkel való együttműködésünk is többnyire a hagyományos mederben folyt. 
 
Gazdálkodásunk az elmúlt 2-3 évben kialakított működési rendben 2018-ban is 
költségtakarékos módon folytatódott. Jelentős siker, hogy számottevő, 3,7 millió Ft-ot 
meghaladó eredményt sikerült 2018-ban realizálnunk. Ennek oka elsősorban a támogatói és 
jogi tagdíjak terén elért növekedésben, illetve a konferencia bevételek korábbi éveket 
meghaladó mértékében van. Ugyanakkor sajnálatos módon az egyéni tagdíjbevételünk – 
hosszú évek után első ízben csökkent. A takarékos gazdálkodásért az árbevételek 
megszerzéséért minden évben kell végezni feladatunkat, és ez vonatkozik a tagdíjfizetési 
morál fenntartására is. 
  
 
 Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
A továbbiakban néhány szót szeretnék szólni az előttünk álló év feladatairól. 
 
2019-ben ünnepli Egyesületünk megalapításának 70. évfordulóját. Elnökségünk döntése 
alapján ezt egy ünnepi konferenciával ünnepeljük meg, helyi szervezetünk kezdeményezése 
és meghívása alapján Székesfehérvárott június 5-én és erre az alkalomra az 
„Energiagazdálkodás” külön számával is megemlékezünk. 



A hazai és európai energetikában is fontos események történnek ebben az évben, amit 
munkákban figyelembe veszünk. Az energetikai kormányzat őszre új nemzeti 
energiastratégiát készít elő, amelynek kialakításában, társadalmi vitájában részt kívánunk 
venni. Az év első felében várhatóan megjelenik az EU „Tiszta Energia” csomagjában szereplő 
valamennyi európai jogszabály (Direktíva, Rendelet), amelyek megismertetésre értelmezése 
és hazai adaptációja kérdésében is van feladatunk. 
 
A 2019. évre Egyesületünk és szervezeti egységeink a megszokott munkájukat folytatják 
Munkaszervezeteink programjai az előző évekhez hasonló terveket tartalmaznak, míg a 
központi programokat külön napirendi pontként tárgyalja Küldöttközgyűlésünk.   
 
  
Fontosnak tartjuk az ifjúsági munkák javítását, a társszervezetekkel való együttműködésünk 
folytatását, a tagdíjfizetési fegyelem megerősítését. 
 
  
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 önzetlen ellátásért.   
 
Budapest, 2019. április 
 
 
 
Bakács István 
 
 
 


