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Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
A mai napon Egyesületünk tisztújító küldöttközgyűlést tart, amelyen nemcsak az elmúlt 
2016. év eredményeiről számolunk be, de a négy év alatt elvégzett munka is terítékre 
kerül.  
 
Egy évvel ezelőtt arról számoltam be, hogy második évben volt az Egyesület 
gazdálkodása súlyosan veszteséges, emiatt 2015. végén-2016. elején Elnökségünk “új 
pályára” állította működésünket: a takarékosság útjára. Ez elsősorban az Egyesület 
központját, illetve Titkárságát érintő jelentős költségcsökkentés volt, de kiterjedt 
számos más területre, pl. az Energiagazdálkodás folyóiratra, illetve meg kellett 
szüntetnünk az egyesületi díjakhoz járó szerény pénzjutalmakat is. 
 
Egy év leteltével arról kell beszámolnom, hogy az elvégzett munka sikeres volt és 
Egyesületünk a 2016. évet közel 850 ezer Ft eredménnyel (nyereséggel) zárta. Az 
eredmény döntő részben a költségmegtakarításoknak köszönhető, hiszen az árbevételi 
oldalon csak kisebb 1,2-1,3 millió Ft-os növekmény mutatható ki. A korábban bevezetett 
szerény tagdíjemelés is meghozta eredményét, hiszen ilyen bevételeink is növekedtek. A 
jogi tagdíjak, a vállalati támogatások lényegében az elmúlt év(ek) szintjén maradtak.  
Megjegyzendő, hogy a költségmegtakarítások teljes egészében lényegében a II. 
negyedévtől jelentkeztek, a takarékossági lépések áthúzódó hatása miatt. 
 
Ezt az eredményt úgy értük el, hogy – az Elnökség által tavaly kitűzött célokkal 
összhangban – az anélkül járult hozzá működésünk tartós gazdasági 
fenntarthatóságához, hogy szakmai céljainkat, működésünk kereteit fel kellett volna 
adni. Vonatkozik ez az Energiagazdálkodás folyóiratunkra is, amelyet meg tudtunk 
tartani, s a Szerkesztősége sikerrel “belefért” a meghatározott pénzügyi keretek közé. 
 
Az elmúlt évben Egyesületünk szakmai munkatervét lényegében 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 együttműködésünket  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. 2016-
os munkája alapján az elmúlt évtizedekhez hasonlóan most is ki kell emelni a Szenior 
Energetikusok Klubjának példaszerű működését, előadássorozatát, szakmai 
kirándulásait. Kiemelendő legfiatalabb szakosztályunk, a 2015-ben megalakult 
Energiahatékonysági Szakosztály aktív munkája is. Kiemelendő a Hőszolgáltatási 



Szakosztály munkája, amellyel egy, az utóbbi 25 év szakmai történetét megörökítő 
évkönyvet szerkesztettek és adtak ki. 
 
A központi rendezvény-munkatervünknek megfelelően kerültek megrendezésre: 

- a  BKIK-val együttműködve februárban Visegrádon a XXIII. Nemzetközi 
Energia Innovációs Fórum, 

- az AEE-vel és az Energetikai Szakkollégiummal együttműködésben márciusban 
Budapesten a KLENEN ’16 Klímaváltozás, Energiatudatosság, 
Energiatakarékosság Konferencia, 

- központi nagyrendezvényünket, az Energetikai Konferenciát júniusban Siófokon 
tartottuk, 

- Hőszolgáltatási Szakosztályunk szervezésében szeptemberben Hajdúszoboszlón 
a 29. 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 Földgázkereskedő Zrt.-vel és más iparági vállalatokkal együtt 
Gázszakosztályunk közreműködésével novemberben Siófokon volt a 48. 
Nemzetközi Gázkonferencia. 

 
Az Egyesület Elnöksége az Alapszabálynak megfelelően végezte munkáját. Ülésein 
áttekintette a munkaprogram végrehajtását, ill. a gazdálkodás helyzetét. Elnökségi 
üléseinken 2015-ben is tanácskozási joggal részt vett az Energetikai Szakkollégium 
vezetője. Év elején (2016. február 15.) a hagyományos Elnök-titkári értekezlet 
keretében szervezeti egységeink vezetőivel került sor konzultációra, az Egyesület 
helyzetének, aktuális feladatainak áttekintésére. 
 
A múlt év végén–ez év elején lezajlottak a küldött- és vezetőségválasztó ülések 
szervezeti egységeinknél. Sajnálattal kell rögzítenünk, hogy ennek keretében kaptunk 
hírt arról, hogy két szervezeti egységünk megszűnt: a nemrégen még egyik 
legsikeresebbnek elismert Esztergomi szervezetünk és Oroszlányi szervezetünk, A 
tisztújítás kapcsán ugyanakkor nagy reményekkel várjuk Paksi (Nukleáris) és Csongrád 
megyei szervezeteink megújulását 
 
Mivel nemcsak a 2016. évről kell beszámolnunk, engedjenek meg néhány szót az elmúlt 
négy év munkájáról. A leköszönő Elnökség nehéz feltételek mellett, romló külső 
gazdasági feltételek mellett látta el feladatát, és összességében az Egyesületet komoly 
pénzügyi veszteségek érték. Ugyanakkor sikerült megőrizni aktivitásunkat, minden 
évben meg tudtuk rendezni nagy konferenciánkat, és többi rendszeres rendezvényünk, 
mint pl. a Távhő Vándorgyűlések, a KLENEN konferenciák, a Nemzetközi Gázkonferencia 
stb. megrendezésre kerültek. Fenn tudtuk tartani az Energiagazdálkodást, mint 
Egyesületünk önálló szakmai arculatát is jelentő kiadványunkat. 
 
Problémákat okoztak a jogszabályi változások is. Egyesületünk Alapszabályát ebben a 
ciklusban is módosítani voltunk kénytelenek, és törvényszéki bejegyzésük is csak 
hosszas várakozás után valósult meg. Nem jártunk teljes sikerrel a két Egyesületünk 
által a 90-es években létrehozott Alapítvány működésének megújítása, ill. Alapító 
Okirataik jogszabályi megfeleltetése terén. Így ezt a munkát a következő ciklusban is 
folytatni kell. 



 
Szervezeti egységeink közül a jól működőek rendszeres aktivitással végezték 
tevékenységüket, sajnos néhány esetben ennek elmaradását kellett tapasztalnunk, még 
néhány korábban példaszerűen működő egységnél is. 
 
Egyesületünk – egyes esetekben  társszervezetekkel közösen – több állásfoglalást is 
kiadott, ezek azonban csak minimális visszhangra találtak. A kormányzati szervek 
részéről még a 2010-11-ben tapasztalható érdeklődés, véleményünk kikérése is 
abbamaradt. 
 
A következő négy évre megválasztandó új elnökségnek elsősorban a következő 
feladatokat ajánljuk:  

- erősítsék meg a nyilvánosság és a kormányzat előtt szakmai véleményünket, 
állásfoglalásainkat,  

- javítsák az ifjúság körében végzett felvilágosító munkát, 
- használják ki a közösségi médiában rejlő lehetőségeket, 
- Egyesületünk önálló arcának megőrzése mellett törekedjen intenzívebb 

együttműködésre a szakmai társszervezetekkel, 
- őrizze meg Egyesületünk működésének gazdasági alapjait 

 
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, Szabó Benjaminnak, a Szenior Klub elnökeként végzett 
áldozatos munkájáért és Dr. Gróf Gyulának, az ENGA főszerkesztőjének, hogy szigorú 
anyagi feltételek mellett is sikeresen megoldotta az újság változatlan szakmai színvonalú 
megjelenését. 
 
 
Budapest, 2017. április 27. 
 
 
 
 

Bakács István 


