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Az ETE 2014. évi tevékenységéről 

 
 

Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
Egyesületünk az elmúlt 2014. évben a már korábban, elsősorban a 2013-ban kialakult 
nehéz feltételek között folytatta munkáját. Az állami szabályozási és vállalati közeg 
működési feltételei is a korábban létrejött negatív jellemzőkkel  minősíthetőek. Az 
energetikai cégek gazdálkodási perspektíváinak bizonytalansága, az állami akarat és 
a szabályozási környezet állandó változásai, a szükséges fejlesztések elmaradásai 
éreztették hatásukat Egyesületünk működésében. Ez a támogatások és egyes - 
fizetős - rendezvényeink látogatottságának csökkenése révén hátrányosan 
befolyásolta gazdálkodásunkat. Így sajnálatos módon a 2013-as év után a 2014-es 
évet még súlyosabb veszteséggel kell zárnunk, amely a beszámoló adataiból is kitűnő 
módon meghaladta az 5 millió Forintot (-5404 eFt). Emlékeztetőül: tavaly a 
Küldöttközgyűlés 0 eredményű munkatervet fogadott el. Szerencsére Egyesületünk 
elmúlt 2 évtizedben összegyűjtött tartalékai fedezetet nyújtanak e veszteség 
finanszírozására 
 
Hátrányosan érintett bennünket a 2011-évben elfogadott “Civil törvény” 
alkalmazásának bírósági gyakorlata. Ennek értelmében - több ezer civil szervezethez 
hasonlóan -  az ETE közhasznú minősítése is megszűnt 2014. június 30-ával. Az 
időközben megszületett új Polgári Törvénykönyv miatt ismét módosítani szükséges 
Alapszabályunkat is.  Erre a mai Küldöttközgyűlésen kerítünk sort, hogy a törvény 
által megszabott 2016 tavaszi véghatáridőt teljesíthessük. 
 
A fenti – elsősorban gazdasági jellegű – negatívumok után  hangsúlyozni kell, hogy 
munkatervünket lényegében teljesíteni tudtuk. 
 

Az Egyesület által szervezett 2014. évi központi és jelentősebb területi rendezvények 
a tavalyi Küldöttközgyűlés által elfogadott munkaterv szerint valósultak meg. 2014-
ben 4 központi, ill. szakosztályi szervezésű nagyrendezvény volt. Volt továbbá 3, 
területi szervezetünk által szervezett országos jelentőségű rendezvény is. Ezeken 
jelentős számban vettek részt az energetika szakemberei, és eredményes, aktív 
tapasztalatcsere folyt.  
 

 Március 11-12-én tartottuk a IX. Klímaváltozás – Energiatudatosság – 
Energiahatékonyság konferenciát, amely szakmailag nagyon sikeres volt.  

 

 Június 11-12-én volt az Esztergomi Szervezetünk közreműködésével 
rendezett - a megelőző Főenergetikusi Konferenciák jogutódjaként szervezett 
- Energia Innovációs Szuperfórum Visegrádon. 



 

 

 Szeptember 16-17-én rendezte meg a Hőszolgáltatási Szakosztály a XXVII. 
Távhőszolgáltatási Vándorgyűlést Egerben.   

 

 Szeptember 25-én került sor a Kárpát-medence magyar energetikusainak 18. 
találkozójára Budapesten. A találkozókat a MET évek óta az ETE és a MEE 
közreműködésével szervezi. 
 

 November 6-7-én került sor Egyesületünk közreműködésével a 2014. évi 
Nemzetközi Gázkonferencia megtartására, amelyen a megelőző évekhez 
hasonlóan a gázszakma nagy számú résztvevője, szakembere tekintette át az 
energiaellátás e fontos területének megoldandó feladatait. 

 

 November 12-én Miskolci Szervezetünk a TÜKI Zrt. és az ISD Dunaferr Zrt. 
szakmai irányításával és részvételével hosszú évtizedek tapasztalatai alapján 
eredményesen szervezte meg a 45. Tüzeléstechnikai Ipari Szemináriumot. 

 

 November 26-27-én tartottuk meg Kecskeméten az 5. Villamos Energetikai 
Konferenciánkat, amelyen a résztvevő szakemberek a villamosenergia ipar 
fejlesztésének szerteágazó kérdéseit vitatták meg, véleményükkel, 
észrevételeikkel segítve e fontos energetikai ágazat fejlesztéséért felelős 
kormányzati szerveket. E nagykonferencia több független vélemény szerint 
szakmailag rendkívül sikeres volt, azonban a résztvevők korlátozott létszáma 
miatt nem hozta meg az elvárt gazdasági eredményt. 

 
Egyesületünk Energetikai Tudományos Tanácsa a 2014. évben egy ülést tartott, 
amelyen áttekintette a magyar erőműpark kapacitáshelyzetét a Paks II 
reaktorblokkok üzembe helyezését megelőző időszakban. E kérdésben  Egyesületünk 
“Állásfoglalást” is közzé tett. A múlt év elején egy másik egyesületi állásfoglalás is 
született a Paksi Atomerőmű bővítése kérdésében. 
 
A nagyobb rendezvényeink mellett szervezeti egységeink (szakosztályaink, területi 
szervezeteink) is a lehetőségekhez mérten teljesítették munkatervi célkitűzéseiket. 
Szakmai esték, vitadélutánok szervezése, üzemlátogatások és külföldi tanulmányutak 
egyaránt szerepelnek a teljesített programpontok között. Természetesen a teljesítés 
a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan hullámzó volt. A jól teljesítő, aktív szervezeti 
egységek mellett - amelyek közül évek óta az első helyen kell kiemelni a Szenior 
Energetikusok Klubját - vannak alulteljesítő szervezeteink is, amelyek működéséről 
még híreket sem kaptunk. 
 
Egyesületünk hosszú évek óta együttműködik társszervezetekkel. Központi szinten 
elsősorban a MEE-t és a MET-et érdemes megemlíteni. Velük évente rendszeresen 
programegyeztetéseket folytatunk. Érdemes  megemlíteni a Magyar Mérnöki 
Kamarát, a Kapcsolt Energia Társaságot, a GTTSZ-t, a BKIK-t, amelyekkel elsődlegesen 
egyes szervezeti egységeink folytatnak szoros együttműködést. 
 



 

Az elmúlt évben a jelenlegi “új” alapszabályunk alapján és a tavalyi 
Küldöttközgyűlésünkön elfogadott szabályzat értelmében “tagrevíziót” hajtottunk 
végre, amelynek eredményeképpen taglétszámunk ez év elején 882    fő volt. A 
statisztikai létszámcsökkenés ellenére örvendetes, hogy tagdíjbevételünk 
növekedett. 
 
Ez évi terveink változatlan külső feltételrendszerrel számolnak. Az igazat megvallva 
ez is némi optimizmust feltételez, ugyanis az állami vállalatok szponzorációs stb. 
kiadásai szigorú kormányzati kontroll alá kerültek. 2015-re már veszteséget 
terveztünk, de a múlt évi ténynél kisebb mértékűt. Az Egyesület elnökségének és 
szervezeti egységeinek is mindent meg kell tenni a bevételek növelése és a költségek 
csökkentése érdekében, bár elsődleges feladatunk az ETE küldetésének 
megvalósítása, de ezt a célt anyagi eszközök nélkül nem tudjuk  teljesíteni. 
 
Az Elnökség úgy döntött, hogy bizonyos költséggazdálkodási intézkedések mellett 
megtartjuk az “ENERGIAGAZDÁLKODÁS” folyóiratunkat változatlan, évi 6 papír alapú 
kiadással. Ebben az újságban - amelynek színvonala javulásában, ugyanakkor 
költségei csökkentése érdekében nem keveset tettünk - Egyesületünk önálló arculata 
megtartásának eszközét is látjuk. Ugyanakkor reálisan látni kell, hogy amennyiben a 
2015. évünket a múlt évihez hasonló veszteséggel zárnánk, fel kell vetni az újság 
jövőjének kérdését. 
 
A rossz gazdasági helyzet arra kényszerít bennünket, hogy tagdíjainkat is – igen 
hosszú évek változatlansága után  – felülvizsgáljuk. Megjegyzendő, hogy ennek 
hatása csak 2016-tól érvényesülhet számainkban. 
 
Szeretném tájékoztatni a Küldöttközgyűlést az Egyesület által létrehozott két 
alapítvánnyal kapcsolatos intézkedésekről.  
 
Az Egyesület a rendszerváltást követően létrehozott egy alapítványt 
Energiagazdálkodási Alapítvány néven, majd Szabó Imre halálát követően Szabó 
Professzor úr a Műegyetemért Alapítvány megnevezéssel. Mindkét alapítvány 
alapító okirata fő célként az energetikai szakmát tanuló egyetemi hallgatók 
támogatását tűzte ki. Az alapítványok létrehozásuktól kezdve gyakorlatilag nem 
működtek. Az eredetileg megjelölt kuratóriumi tagok részben visszavonultak, 
részben elhunytak.  A Szabó Professzor úr a Műegyetemért Alapítványt 
megkíséreltük átadni a Budapesti Műszaki Egyetemnek. Először készségüket 
nyilvánították, majd két éves procedúrát követően az átadás ellehetetlenült. A civil 
szervezetekre vonatkozó törvény, valamint az új Ptk. és a hozzá kapcsolódó 
jogszabályok az alapítványok megújítását mindenképpen szükségessé teszik. E nélkül 
azok az automatikusan megszűnnek és a bennük felhalmozott pénz visszaszáll az 
államra. 
 
Az Elnökség még az elmúlt évben úgy határozott, hogy a két alapítvány 
kuratóriumának megbízását vissza kell vonni, új alapszabályt kell készíteni és új 
kuratóriumot megbízni, amelyek az alapítványok cél szerinti működését biztosítani 
tudják. E döntés végrehajtása során ügyvédi közreműködéssel elkészítettük az 



 

Energiagazdálkodási Alapítvány új alapító okiratának tervezetét, amelyet az április 
29-i Elnökségi ülés elfogadott és egyben megválasztotta az új kuratórium elnökét és 
két tagját. Amennyiben a Fővárosi Törvényszék az új alapító okiratot elfogadja és a 
kuratóriumot bejegyzi, úgy következő lépésként ezen újjáalakult alapítványhoz 
tervezzük hozzácsatolni a Szabó Professzor úr a Műegyetemért Alapítványt is. 
Reményeink szerint az időközben a kamatokkal jelentősen megnövelt alapítványi 
vagyon így hasznos célokra lesz fordítható. 
 
A 2014-ben elvégzett munkáért köszönetet mondok szervezeti egységeink 
vezetőinek és tagjainak az aktív szervezeti és szakmai munkájukért, az 
Energiagazdálkodás folyóiratunk Szerkesztő Bizottságának áldozatos munkájáért és 
személy szerint Wiegand Győző elnökhelyettesünknek az Egyesület ügyvezetésért 
végzett odaadó munkájáért,  Egyesületünk Titkársága dolgozóinak, Borsányiné 
Terikének és Molnár Alexának és nem utolsó sorban Ellenőrző Bizottságunknak aktív 
közreműködésükért. 
 
 
Budapest, 2015. április 22. 
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