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Tisztelt Küldöttközgyűlés! 
 
 
Jelen beszámolóban foglalom össze és értékelem Egyesületünk múlt évi szakmai-szervezeti 
munkáját és gazdálkodását. 
 
Összegzően elmondhatom, hogy Egyesületünk a múlt évben is Alapszabályunknak és a tavaly 
május 28-án tartott Küldöttközgyűlésen elfogadott munkatervnek és pénzügyi tervnek 
megfelelően folytatta tevékenységét, az e dokumentumokban kitűzött célok nagyobbrészt 
teljesültek. 
 
Egyesületünk az elmúlt évben ünnepelte megalapításának 70. évfordulóját. 
„Születésnapunkat” június 5-én Székesfehérvárott egy ünnepi konferencia keretében 
ünnepeltük meg, ahol Egyesületünket az energetikai kormányzat nevében Kádár Andrea 
Beatrix, az ITM helyettes államtitkára és Cser-Palkovics András a város polgármestere 
köszöntötte. Az évforduló alkalmából az Energiagazdálkodás külön számot jelentett meg. 
 
A tavalyi Küldöttközgyűlésen elfogadott központi programokból technikai okok miatt nem 
tudtuk megszervezni az ún. nagykonferenciát. Ugyanakkor szakmailag sikeres volt a 
KLENEN’19 Klímaváltozás- Energiatudatosság-Energiatakarékosság hagyományos, évente 
megrendezett konferenciánk (2019. márciusban) és Hőszolgáltatási Szakosztályunk 
szervezésében szeptemberben szervezett Távhő Vándorgyűlés. Kiemelendő az MFGK Zrt 
által Egyesületünk közreműködésével szervezett Nemzetközi Gázkonferencia, amelynek 
jubileumi, ötvenedik alkalommal szerveztek meg Sárvárott, október 21-22-én. Ez alkalommal 
a gázkonferenciák történetéről egy könyv is megjelent. 
 
Meg kell említeni a Magyar Energetikai Társaság által Egyesületünk és az MEE 
közreműködésével szerevezett. a kárpát-medencei energetikusokat összefogó Magyar 
Energia Fórumot (2019. november), valamint Csongrád megyei szervezetünk által immár 
rendszeresen a Szegedi Egyetemmel közösen szervezett Szegedi Energetikai Konferenciát, a 
SZENERG-et, amelyet tavaly áprilisban rendeztek meg. 
 
Egyesületünk Energetikai Tudományos Tanácsa tavaly két konferencia-rendezvényt 
szervezett a villamos energia ipar illetve a földgázellátás aktuális kérdéseiről. E 
rendezvényeket nagy érdeklődés és magas szintű részvétel jellemzi évek óta. 



 
Egyesületünk és egyes szervezeti egységeink aktív kapcsolatokat ápolnak más egyesületekkel 
illetve felsőoktatási intézményekkel szakmai profiljuknak illetve a helyi adottságoknak 
megfelelően. Ezek körében kell megemlíteni társegyesületeinket, a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesületet ,a Magyar Energetikai Társaságot illetve a Magyar Mérnök Kamarát. Az 
egyeteme közül elsősorban a Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi Egyetemmel, a 
Miskolci Egyetemmel, a Szegedi Egyetemmel és a Debreceni Egyetemmel folyó 
együttműködés már hosszú évek/évtizedek óta folytatódik. 
 
Korrekt kapcsolatot ápolunk az energetikáért felelős kormányzati szervekkel, így a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, 
valamint a Paksi Atomerőmű bővítésérért felelős tárca nélküli miniszter hivatalával. Fenti 
szervezetek vezetői rendszeres előadói/résztvevői szakmai rendezvényeinknek. 2019 végén 
fogadta el a kormány az új Nemzeti Energiastratégia dokumentumot, illetve az Európai 
Bizottság részére készült Nemzeti Energia- és Klímatervet. Egyesületünket az a 
megtiszteltetés érte, hogy novemberben az ITM bennünket kért fel e stratégiák 
tervezeteinek szakmai egyeztetésére. E fórumon Palkovics László miniszter úr, Kaderják 
Péter államtitkár úr és munkatársai ismertették a dokumentumokat. 
 
Szakmai folyóiratunk az Energiagazdálkodás két dupla és két szimpla számot jelentetett meg 
a tavalyi évfolyamban. A folyóirat gazdálkodását a néhány évvel ezelőtt kialakított 
kereteknek megfelelően sikerült egyensúlyban tartani. E feltételek mellett lapunk önálló 
kiadását a következő években is biztosítani tudjuk. 
 
Honlapunk, az ete-net.hu aktualitásának javításában tavaly nem sikerült előbbre lépnünk, 
ezért szükséges lenne, elsősorban a szakosztályok és a területi szervezetek részéről aktuális 
információk, tájékoztatók feltöltése. 
 
Szakosztályaink és területi szervezeteink munkáját az eddigi évekhez hasonló jelleggel, helyi 
rendezvények „kis konferenciák” megtartása, szakmai kirándulások szervezése jellemzi. 
Ugyanakkor e szervezetek tevékenységének színvonala, aktivitása között nem jelentéktelen 
különbségek tapasztalhatók. Legpéldásabban működő szervezeti egységeink között -
hagyományosan -legelőször a Szenior Energetikusok Klubját kell kiemelnünk, amelynek 
hetente szervezett rendezvényei mindig nagy érdeklődést váltanak ki. 
 
 
Sajnos meg kell állapítanunk, hogy a szervezeti egységeink egy részénél az egyesületi 
tevékenység feltételei nehezebbé váltak. Tovább szűkültek azok a helyi anyagi források, 
amelyek a programok költségeinek fedezetéül szolgálhatnának. Így például közös szakmai 
tanulmányutak – különösen külföldi tapasztalatcserék – megvalósítása egyre nehezebbé válik. 
Felmerül annak az igénye is, hogy egyes szervezeti egységek szerény programok 
megvalósításához is központi anyagi támogatást kérnek, s bár az Egyesület anyagi helyzete 
stabil, de jelentős többletköltségek vállalására nincsenek anyagi forrásai.  
 
Néhány nagyon aktív szakosztály, illetve területi szervezet mellett növekszik azoknak a 
szervezeti egységeknek a száma, ahol csak „takaréklángon” folyik egyesületi tevékenység. 
Sajnos arra is vannak példák, hogy megelőzően kiemelkedően aktív szervezeti egységnél 



következik be gyors leépülés. Ennek okai lehetnek külső körülmények – például 
háttérintézmény megszűnése vagy átalakulása - de belső problémák is, például aktív vezető 
vagy vezetők visszavonulása és utódlásuk megoldatlansága.  A 2020 őszén- 2021 tavaszán 
esedékes tisztújítás alkalmával törekedni kell fiatalabb, energikus az Egyesületért, az 
egyesületi munkáért erejét, szabad idejét feláldozni kész vezetők választására. 
 
Sajnálatos módon immár második éve tapasztaljuk a tagdíjfizetési fegyelem romlását. Az 
elnökség által foganatosított felülvizsgálat, a felszólítások kiküldése nem hozott számottevő 
eredményt. Nem tudtunk jó eredményt elérni a fiatalabb generációk, a fiatal és pályakezdő 
szakemberek, illetve az egyetemisták „bevonzása” terén. Bár eredetileg Egyesületünk az 
Energetikai Szakkollégium alapítója volt és az egyesületünk társult szervezeteként működött, 
ma már egy önálló egyesület, amely változatlanul példamutatóan aktív tevékenységet 
folytat. 
 
A tagdíjbevételek alakulása és a tervezett nagykonferencia elmaradása, a jubileum többlet 
költségeivel együttesen azt eredményezték, hogy gazdálkodásunkat 2019-ben közel 1,5 
millió Ft veszteséggel zártuk. A benyújtott mérleg adataiból láthatóan ez a veszteség – 
amelynek kialakulásához tavalyról elmaradt adófizetés is hozzájárult – Egyesületünk 
működését érdemben nem érinti, 2 év átlagában mérve a szaldó többletet mutat. 
Mindenképpen köszönettel tartozunk támogatóinknak és pártoló (jogi) tagjainknak, akik 
áldozatvállalása nélkül ezt az eredményt nem tudtuk volna elérni. 
 
 
Ez évi feladatainkra rátérve, az előterjesztett munkatervünkben szereplő rendezvényeket 
szeretnénk megtartani. Az ebben szereplő rendezvények közül már megrendeztük 
februárban az elnök-titkári értekezletet, amelyen Kóbor György, az MVM elnök-
vezérigazgatója tartott előadást. Sikeres volt a KLENEN’20 rendezvényünk is és az ETT 
márciusi konferenciája. 
 
A programban szerepel a tavalyról elmaradt nagykonferencia, amelyet a Paks II 
Atomerőművel kapcsolatos műszaki kérdésekről tervezünk megtartani, a hagyományos 
Távhő  Vándorgyűlés és a Nemzetközi  Gázkonferencia is. Mindezeket azonban 
befolyásolhatja a koronavírus járvány, csak remélhetjük, hogy az őszre tervezett 
rendezvényeink megtartását már nem fogja befolyásolni. Az egyesületünk műhelyeiben 
tervezett szakmai munkák tematikáit a munkatervben foglaltuk össze. Ebben kiemelt 
szerepet kap az Európai Unió elfogadott Tiszta Energia csomagjának hazai alkalmazása, a 
készülő Zöld Megállapodás csakúgy mint az új Nemzeti Energia Starégiában foglaltak 
végrehajtása. Bízunk abban, hogy az egyesületi szervezeti egységek működése is zavartalan 
maradhat a nyár után. 
 
Az előterjesztett pénzügyi terv a hagyományoknak megfelelően egyensúlyi gazdálkodást 
tételez fel, pozitív eredménnyel. A terv készítésénél itt sem vettük figyelembe a járvány 
esetleges negatív hatásait. Mindenesetre Egyesületünk vagyona még kedvezőtlen esetben 
(negatív eredmény esetén) is biztosítani képes folyamatos működésünket. 
 
Amint korábban utaltam rá, ősszel megkezdődik a tisztújítás folyamata, először – az őszi-téli 
időszakban -  szervezeti egységeink tisztségviselőinek és küldötteinek megválasztásával, 



majd jövő tavasszal az Egyesület központi szerveinek, elnökségének tisztújításával a 2021- 
évi rendes küldöttközgyűlésen. Ezt az alkalmat fel kell használni az egyesületi élet 
dinamizálására, a helyi és a központi vezetőség fiatalítására, az elnökség feladata viszont a 
szervezeti felállás áttekintése. Egyesületünk a múltban is az energetika aktuális feladatainak 
megfelelően alakította szervezetét. Ma, amikor „forradalom” zajlik a szakmában, 
megvizsgálandó mennyiben felel meg szervezetünk (alapvetően szakosztályaink struktúrája) 
a kor kihívásainak és szükség szerint módosítani kell rajta szakosztályok átalakításával, 
megszüntetésével vagy akár új szakosztály megalapításával. 
 
Végezetül szeretnék köszönetet mondani szervezeti egységeink, az Elnökség és az Ellenőrző 
Bizottság tagjainak 2019-évi munkájukért és különösen Wiegand Győző 
elnökhelyettesünknek az Egyesület ügyvezetésében kifejtett áldozatos munkájáért, 
Kaposvári Reginának az Egyesületi Titkárságon végzett munkájáért, Ignáczy Eleknek, 
székesfehérvári szervezetünk vezetőjének különösen a jubileumi rendezvény szervezéséért, 
Dr. Gróf Gyulának az Energiagazdálkodás színvonalas szerkesztéséért és a költségkereten 
belüli gazdálkodásért. 
 
Budapest, 2020. május. 
 
 
 
Bakács István s. k 
elnök 


