ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
az ETE 2015. évi tevékenységéről

Tisztelt Küldöttközgyűlés!
Egyesületünk működésének társadalmi-gazdasági feltételei 2015-ben is a 2014
évihez hasonlóan alakultak. Sajnos 2015 az egymást követő harmadik év,
amelyben működésünk veszteséget termelt és ez a veszteségünk a 2014-es év
negatív eredményét is meghaladta (6,6 mFt). Szerencsére gazdálkodásunk
korábbi években felhalmozott nem jelentéktelen tartalékai következtében ez az
igen rossz eredmény nem veszélyezteti az ETE létét. Egyesületünk ügyvezetése
és Elnöksége az elmúlt év őszén úgy ítélte meg, hogy ez a helyzet tovább nem
fenntartható, ugyanakkor gazdálkodásunk bevételi oldalában jelentős változás
középtávon sem várható, az egyetlen járható út a kiadási oldal felülvizsgálata,
költségeink számottevő csökkentése érdekében. A múlt év végén elvégzett
vizsgálatok alapján jelentős költségcsökkentő intézkedések történtek, döntően
már 2016 elején.
A tervtől eltérő gazdálkodási eredményt 2015-ben első sorban a jogi tagdíjak és
vállalati támogatások, a konferencia árbevételek tervtől való elmaradása, illetve
az Energiagazdálkodás újság reklám árbevételének gyakorlatilag teljes kiesése
idézte elő, míg költségeink lényegében a tervezett szinten realizálódtak. A 2016
elején megtett intézkedéseinktől azt várjuk, hogy középtávon is – változatlan
feltételek mellett – gazdálkodásunk egyensúlyba kerüljön, esetleg egy minimális
veszteségszint mellett.
Az elmúlt évben Egyesületünk szakmai munkatervét alapvetően teljesítette.
Szervezeti egységeink többsége munkatervének megfelelően végrehajtotta a
saját maga által meghatározott feladatait. A teljesség igénye nélkül említhetjük a
helyi vitafórumok, előadások szervezését, a szakmai tanulmányutakat, oktatási
tevékenységet, egyetemekkel való együttműködést és közös programok
rendezését. Szakosztályaink emellett szervezték, ill. közreműködtek a nagyobb,
esetenként központi rendezvények szervezésében, szakmai előkészítésében.
Területi szervezeteink jó együttműködést folytatnak a helyi társegyesületekkel
és hasonló szervezetekkel. 2015-ös munkája alapján az elmúlt évtizedekhez
hasonlóan most is ki kell emelni a Szenior Energetikusok Klubjának példaszerű
működését, előadássorozatát, szakmai kirándulásait.
Emellett sajnos vannak olyan szervezeti egységek is, amelyek munkájáról kevés
hír érkezik a központba…

A központi rendezvény-munkatervünknek megfelelően kerültek megrendezésre:
- a BKIK-val együttműködve februárban Visegrádon a XXII. Nemzetközi
Energia Innovációs Fórum,
- az AEE-vel és az Energetikai Szakkollégiummal együttműködésben
márciusban Budapesten a IX. KLENEN Klímaváltozás, Energiatudatosság,
Energiatakarékosság Konferencia,
- központi nagyrendezvényünket, az Energetikai Konferenciát júniusban
Balatonalmádiban tartottuk,
- Hőszolgáltatási
Szakosztályunk
szervezésében
szeptemberben
Balatonalmádiban Távhő Vándorgyűlést tartottunk,
- Szeptemberben Budapesten volt az éves Magyar Energia Fórum, a
környező országokban élő magyar energetikusok rendezvénye, amely a
MET szervezésében és a MEE közreműködésével jött létre.
- A Magyar Energiakereskedők Szövetségével együtt Gázszakosztályunk
közreműködésével novemberben Siófokon volt a 47. Nemzetközi
Gázkonferencia.
Az Egyesület Elnöksége az Alapszabálynak megfelelően végezte munkáját.
Ülésein áttekintette a munkaprogram végrehajtását, ill. a gazdálkodás helyzetét.
Formabontó módon egy Elnökségi ülésünket kihelyezett ülésként a Mátrai
Szervezet meghívására a Mátrai Erőműben tartottuk, ahol az Elnökség tagjai
megtekinthették az ország legnagyobb fotovoltaikus naperőművét. Elnökségi
üléseinken 2015-ben is tanácskozási joggal részt vett az Energetikai
Szakkollégium vezetője. Év elején (2015. február 19.) a hagyományos Elnöktitkári értekezlet keretében szervezeti egységeink vezetőivel került sor
konzultációra, az Egyesület helyzetének, aktuális feladatainak áttekintésére.
2015-ben a megjelent Energiahatékonysági Törvény adta aktualitásra alapozva
új szakosztályunk jött létre, az Energiahatékonysági Szakosztály, amely szakmai
szempontból akár az egykori Ipari Energiagazdálkodási Szakosztály
”jogutódjának” is tekinthető.
Egyesületünk együttműködése a szakmai társszervezetekkel 2015-ben is
lényegében a korábbi években kialakított keretek között folyt. A központi
rendezvények sorában említett Magyar Energia Fórum a MET, az ETE és a MEE
közös rendezvénye volt és részt vettünk több társszervezettel együtt a Paksi
Atomerőmű által szervezett tájékoztató rendezvényeken, amelyeken a meghívott
civil szervezeti vezetők kifejtik észrevételeiket és javaslataikat.
Szakmai folyóiratunk, az Energiagazdálkodás 2015-ben is magas szakmai
színvonalon adta ki lapszámait, honlapunk is a korábban megszokott módon
működött.
Az elmúlt évi Küldöttközgyűlésen a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően
módosítottuk Alapszabályunkat. A hazai bíróságaink közismerten lassú munkáját
mutatja, hogy sem az új Alapszabályunk, sem alapítványaink ügyében az
Elnökség által jóváhagyott döntések szerinti Alapszabály módosítások e sorok
írásáig nem kerültek bejegyzésre.

Bár 2016-os munkatervünket és költségvetésünket külön napirend keretében
tárgyaljuk, röviden összefoglalom a tartós költségmegtakarítás érdekében 2016
elején megtett lépéseinket.
A működési költségeink felülvizsgálata során abból indultunk ki, hogy:
 Pénzügyi tartalékaink figyelembe vételével egy új, hosszútávon is fenntartható
gazdálkodásra álljunk át,
 Őrizzük meg Energiagazdálkodás folyóiratunkat, lehetőleg az Egyesületet
fémjelző önálló kiadványként,
 Kerüljük el a tagdíjak emelésének kényszerét.
Az elvégzett átfogó költségfelülvizsgálat eredményeképpen az Elnökség az alábbi
döntéseket hozta:
- az Egyesületi Titkárság létszámának csökkentése 2 főről 1 főre
félállásban,
- a fentieknek megfelelően az irodabérlet és telefon előfizetés csökkentése,
- az Egyesület könyvelésének kiszervezése,
- az informatikai szolgáltatások racionalizálása
- az Energiagazdálkodás megjelenéséhez az egyesületi támogatás
csökkentése,
- az egyesületi díjakkal járó pénzjutalmak megszüntetése.
Természetes elvárás, hogy szervezeti egységeink anélkül, hogy az az érdemi
egyesületi munka rovására menne, ésszerű költségtakarékossággal végezzék
munkájukat. Az Elnökség, az ügyvezetés és a szervezeti egységek vezetői
részéről fel kell tárni további támogatási lehetőséget és vállalkozási munkákat.
2017-ben Alapszabályunk értelmében tisztújítás lesz Egyesületünknél.
Elnökségünk ősszel fogja a szükséges feladatokat meghatározni, de szokás
szerint a tisztújítást már ez év őszén érdemes megkezdeni, annak érdekében,
hogy az a jövő évi rendes Küldöttközgyűlésünkön lezárulhasson.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani szervezeti egységeink vezetőinek, az
Elnökség tagjainak a múlt évben elvégzett munkájukért. Külön szeretnék
köszönetet mondani Wiegand Győző elnökhelyettesnek az ügyvezetési feladatok
odaadó elvégzéséért, Molnár Alexának egész éves munkájáért és külön a
költségcsökkentési program érdekében végzett tevékenységért, Dr. Zsebik Albin
elnökhelyettesnek az Energiahatékonysági Szakosztály létrehozásáért végzett
fáradhatatlan munkájáért és Ellenőrző Bizottságunknak, amely a tőlük
megszokott módon aktívan is támogatta az Elnökség munkáját. Külön köszönet
illeti Randrianantoandro Nirina tagtársunkat, aki – az Egyesület alapítványai jogi
helyzetének rendezése érdekében végzett munkáján túlmenően – önkéntesen
komoly részt vállalt a gazdálkodás költségfelülvizsgálati munkában.
Budapest, 2016. május 3.
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