ENERGIAGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
az ETE 2020. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Tisztelt Küldöttközgyűlés!

Jelen beszámolóban foglalom össze és értékelem Egyesületünk elmúlt évi tevékenységét,
gazdálkodásának eredményeit és ez évi terveinket.
Mindannyiunk mindennapi életét, munkáját jelentősen megnehezítette tavaly a koronavírus
járvány, és ez év első fele is ilyen körülmények között telik. Sorrendben a második évet
számolhatjuk idén, amikor Egyesületünk éves küldöttközgyűlését nem tudjuk a hagyományos
keretek között megtartani. Csak bízhatunk abban, – talán most nem alaptalanul, - hogy 2021
második felére életünk visszatérhet a rendes kerékvágásba.
Tavaly Egyesületünket is jelentősen befolyásolta, erősen korlátozta a járvány. Egyesületi
életünk legfontosabb jellemzői a közösségi szakmai és emberi kapcsolatokra, a tájékoztatásra,
a vitára, a tapasztalat cserére, közös programokra, szakmai kirándulásokra épülnek. Ezek
jelentős részét a járványügyi korlátozások, illetve saját magunk, munkatársaink, tagtársaink
egészségének védelme ellehetetlenítette. Bizonyos rendezvényeket, üléseket a technika adta
lehetőségek birtokában a virtuális térben, többnyire az internet segítségével meg tudtunk mi
is tartani, ezek hatékonysága, vonzó ereje azonban nem éri el a személyes részvétel, a
személyes találkozás adta lehetőségekét.
Egyesületünk vezetősége, szakosztályaink és területi szerveink ilyen feltételek mellett
igyekeztek tavaly az Alapszabályunkban meghatározott feladataikat ellátni, illetve a
munkatervünkben szereplő programokat megszervezni – de ennek lehetőségei korlátozottak
voltak.
Egyesületünk múlt évi Küldöttközgyűlése írásos határozathozatallal valósult meg, ahogy sajnos
az idei is. Elnökségünk 3 ülést tudott tartani tavaly részben még személyes, részben „hibrid”
részvétel mellett. Az év végére tervezett utolsó ülést nem tartottuk meg, csak írásban
értesítettük az elnökségi tagokat az év végi gazdálkodási helyzetről.
A múlt év I. negyedéve még – a járványügyi lezárásokat megelőzően – jól indult. A szokásos
elnök-titkári értekezletet meg tudtunk tartani, amelyen Kóbor György az MVM Csoport elnökvezérigazgatója tartott érdekes előadást, a ETT sikeres földgáz-konferenciát tartott magas
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szintű előadók és részt vevők mellett és sikeresen tudtuk a társszervezőkkel együtt megtartani
(„az utolsó pillanatban”) a KLENEN ’20 konferenciát.
Az ezt követő időszakban már nem tudtunk hagyományos keretek között működni. A
munkatervben szerepleltetett rendezvények közül elmaradt az ETE nagykonferenciája, és a
Nemzetközi Gázkonferencia sem került megrendezésre. Szeptemberben hibrid keretek között
sikerült megrendezni a Távhő Vándorgyűlést, amelynek megszervezésért, és a
kimagasló szponzori támogatás biztosításáért külön köszönetet mondunk a Hőszolgáltatási
Szakosztályunknak. A MET vezetésével ősszel szintén virtuális módon rendeztük meg a kárpát
medencei energetikusokat összefogó hagyományos Magyar Energia Szimpóziumot, a Kárpátmedencei magyar energetikusok találkozóját.
Egyesületünk szervezetét, működését a múltban is igyekeztünk az energetika mindenkori
aktuális kihívásaihoz, szakmai feladataihoz igazítani, azokra koncentrálni. Elnökségünk ezért
úgy döntött, hogy egy új, „Megújuló energiák és energiatárolás” Szakosztályt hozunk létre.
Ennek nyitányaként tavaly novemberben egy sikeres, 120 fő részvétele mellett tartott
internetes konferenciát szerveztünk, amely Dr. Kaderják Péter államtitkár nyitó előadásával
kezdődött.
Szervezeti egységeink működését is jelentősen korlátozták a lezárások, a legtöbb tervezett
rendezvény elmaradt. Az első negyedévet követően járványügyi okokból a Szenior Klub
rendszeres rendezvényei is elmaradtak. Szakmai üzemlátogatásokra, kirándulásokra
természetszerűen nem kerül sor. A beszámolók alapján úgy tűnik, néhány szervezeti
egységünk esetében a járvány adta az „utolsó lökést” és felmerült a megszűnés gondolata is.
Szakmai folyóiratunk az ENERGIAGAZDÁLKODÁS számai terv szerint megjelentek, a
járványhelyzet a kiadást nem befolyásolta.
Egyesületünk gazdálkodása ugyanakkor eredményes tekinthető. A 2020-as évet mintegy 1,3
millió Ft-os eredménnyel zártuk, Egyesületünk vagyona növekedett. A bevételi oldalon
tapasztalható az egyéni tagdíjbevétel további lassú csökkenése, azonban a „jogi” tagok
esetében szerencsére ez nem volt tapasztalható. Jelentős volt „szponzori” támogatás, ami
döntően két rendezvényünkhöz, a KLENEN konferenciához és a Távhő Vándorgyűléshez
kapcsolódott. Természetesen az ilyen pozitív eredmények árnyoldala is van, bizonyos
költségek megtakarítását a rendezvények, programok elmaradása okozta.
A járványügyi helyzetben a társegyesületekkel, illetve a felsőoktatási- és kutatóintézetekkel
folytatott együttműködési is visszafogott volt az elmúlt évben. Ez alól talán két kivételt külön
is említeni kell: a Távhő Vándorgyűléshez kapcsolódóan a Somogy megyei Mérnök Kamara,
illetve az Energiatárolási Konferencia esetében a Budapesti és Pest megyei Mérnökkamara
volt társszervező partner. Ugyanígy – terveinkkel ellentétben – nem sikerült érdemi
előrelépést tennünk az ifjúság, elsősorban az egyetemisták egyesületi munkába történő
bevonása terén, támogattuk azonban az Energetikai Szakkollégium által a középiskolások
számára szervezett tanulmányi versenyt.
A 2021-es év alapszabályi előírásainknak megfelelően tisztújítási év, amelynek kezdeti lépéseit
hagyományaink szerint már 2020-ban kellett volna megtenni egyes szervezeti egységeink
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vezetőségének tisztújításával, illetve a küldöttek választásával és az Egyesület vezetőségét
illetően jelölő bizottság felállításával. Elnökségünk tavaly ősszel úgy foglalt állást, hogy a
szervezeti egységek tisztújítását nem szükségszerű a járványhelyzetben elkezdeni, kivéve azon
szervezeti egységeket, ahol a tisztújításra más okokból amúgy is sort kell keríteni. A járvány
elhúzódása miatt az Elnökség most azzal a javaslattal (kéréssel) él a T.Küldöttközgyűlés felé,
hogy a járványügyi helyzetre tekintettel az Egyesület vezetősgének mandátumát további egy
évvel hosszabbítsa meg, azaz a 2021. évet lezáró Küldöttközgyűlésig terjedő hatállyal. Ez
esetben a tisztújítási folyamatot ez év őszén kezdhetjük meg – remélhetően már
„hagyományos” módon.
A Küldöttközgyűlés keretében szoktuk az Egyesületi Díjakat és kitüntetéseket ünnepélyes
módon átadni. A múlt évben -bár egyes szervezeti egységektől érkeztek javaslatok - az
Elnökség nem ítélt oda díjakat. Ez alkalommal- bár a Küldöttközgyűlés keretében erre megint
nem lesz mód – Elnökségünk döntött az egyesületi díjak odaítéléséről, „mindkét év után”,
A díjazottak névsorát közzé fogjuk tenni és remélhetően ősszel már találunk alkalmat azok
átadására.
2020-ban szomorú veszteség érte Egyesületünket. Az elmúlt év tavaszán tragikus
hirtelenséggel elhunyt Dr. Molnár László főtitkár. Molnár László meghatározó szerepet töltött
be Egyesületünk életében. Szervezte és vezette az ETT tevékenységét, amelynek elnöke volt,
irányította az Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztály munkáját. Előadásokat tartott az
Egyesület központi konferenciáin és felkérésre a szervezeti egységeink jelentős
rendezvényein. Nagyszámú cikket, tanulmányt írt és jelentetett meg energetikai
szakfolyóiratokban, elsősorban az Energiagazdálkodásban.
Szakmai életútjáról és tevékenységéről az Egyesület honlapján és az Energiagazdálkodásban
értékelés jelent meg.
A 2021. év célkitűzéseit, a küldöttközgyűlésre előterjesztett munkaprogramunk tartalmazza.
Ez természetesen rejt magában bizonytalanságot, és szervezeti egységeink sem jeleztek
ambiciózus terveket. Ugyanakkor az élet nem áll meg, a szakma fejlődik, változik, a technikai
fejlődés és a szakmai tevékenységet szabályozó jogi keretek változása a járványhelyzetben is
folyamatos, az energetika „forradalma” változatlan tempóban halad. Nem engedhetjük meg
tehát, hogy az ETE „leálljon”. Ma már az elektronikus rendezvényszervezésnek és
kapcsolattartásnak eszközei rendelkezésre állnak. Megteremtettük ennek lehetőségét az ETE
Titkárságon is. Nincs komolyabb műszaki akadálya annak, hogy szervezeti egységeink is ilyen
módon tartsanak rendezvényeket: számítógép (akár okostelefon) és internetcsatlakozás
birtokában ingyenes szoftverek segítségével ilyen megbeszéléseket, kisebb konferenciákat
lehet szervezni, de adott esetben az ETE Titkárságon keresztül is van erre mód.
Idei rendezvényprogramunkban kiemelten szerepel a KLENEN ’21 konferencia, ami májusra
van tervezve és az őszi Távhő Vándorgyűlés. Tervezzük egy nagykonferencia, a VIII. Villamos
Energia Konferencia őszi megtartását, akár személyes, akár hibrid, akár tisztán elektronikus
részvétellel. Előre szeretnénk lépni az új megújulós és energiatárolási szakosztály tényleges
megalakításával és egy újabb energiatárolási rendezvény elektronikus megszervezésével.
Energiastratégiai Szakosztályunkkal egy újabb földgázipari konferenciát tervezünk, egyelőre
szintén elektronikus úton.
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Amennyire lehetőségeink engedik, felújítjuk a személyes kapcsolatokat is a társ
szervezetekekel, és a hozzákezdünk tavalyi működési céljaink megvalósításához. A szervezeti
élet megújítása, a fiatalsággal való kapcsolat megteremtése érdekében a tisztújítás
folyamatában konzultálni szeretnénk a szervezeti egységek vezetőivel, illetve szélesebb
körben a tagsággal arról, miként tehetnénk működésünket hatékonyabbá, egyesületünket
vonzóbbá. Hosszútávú fennmaradásuknak, további sikeres működésünknek ez képezi
alapvető feltételét, és (szerencsére) nem az anyagi források megléte.
Végezetül szeretnék az elmúlt évben, a nehéz helyzetben való sikeres helytállásukért külön
köszönetet mondani Wiegand Győző elnökhelyettesnek az Egyesület ügyvezetésében kifejtett
áldozatos munkájáért, Dr. Zsebik Albin elnökhelyettesnek sokrétű egyesületi tevékenységéért,
Dr. Gróf Gyula főszerkesztőnek, az Energiagazdálkodás szakmai lapunk rendszeres
megjelenésének biztosításáért és Gerda István szakosztályelnöknek, és Zanatyné Uitz
Zsuzsannának a Távhő Vándorgyűlés on-line megszervezéséért. Nagyban hozzájárultak múlt
évi szakmailag és gazdaságilag eredmények évünkhöz. Köszönet illeti Kaposvári Reginát is a
Titkárságon végzett munkájáért.

Budapest, 2021. április

Bakács István s.k.
elnök
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