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Immár 25 éve dolgozunk egy új szemléletmód elterjesztésén Magyarországon. 
Kutatásainkkal, képzéseinkkel és a széles körű kommunikációnkkal célunk, hogy 
mind az energiát termelők, mind a felhasználók, vagy éppen a politikai 
döntéshozók másként viszonyuljanak az energiához. Szűkös készleteink ésszerű 
felhasználása, a sokszínű helyi erőforrásokon alapuló gazdaság, vagy az 
energiapazarló fogyasztási szokások megváltoztatása, mind-mind része a 
megoldásoknak, melyet szervezetünk munkájával támogat.  
 
Sikeres projektjeinket, vagy éppen kapcsolódó kiadványainkat és tanulmányainkat 
a tudományos igényesség, a közérthetőség és a gyakorlati kérdések szem előtt 
tartása jellemzi. A részlehajlástól mentes, a köz érdekét szem előtt tartó 
beállítottságunk mellett rugalmasan szintetizáljuk a legújabb nemzetközi 
eredményeket is, a legmeghatározóbb európai szervezetekkel és intézményekkel 
együttműködve. Tevékenységünk az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, 
az éghajlatvédelem, a hagyományos energiahordozók és az energiapolitika 
területeire összpontosul. 
 
Az ENERGIAKLUB sokaknak partner, másoknak független és hiteles információforrás, 
de van, aki a 25 év alatt, mint az elhibázott energiapolitikai döntések kritikusát 
ismert meg bennünket. És hogy mit jelent számunkra, e szervezet munkatársainak 
az ENERGIAKLUB? Tudást, tapasztalatot, elkötelezettséget – és ami a talán a 
legfontosabb: felelősséget.   
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I.1. TELEPÜLÉSEK 
 
 

I.1.1. KLÍMAVÁLASZ 
 

Éghajlatváltozás – alkalmazkodás - megújuló települések  
 

2015-ben indult Klímaválasz programunk, hogy magyar önkormányzatoknak segítsen 
időben felkészülni a klímaváltozás településüket érintő káros hatásaira. 2015-ben 
feltérképeztük a helyi lakosság és az önkormányzati vezetők klímaváltozással 
kapcsolatos ismereteit. A program abban is segíti az önkormányzatokat, hogy helyi 
szintű terveket, stratégiákat tudjanak készíteni, illetve könnyebben tudják 
megtalálni és lehívni a megfelelő uniós forrásokat. 
2016-ban több mint 140 önkormányzati vezető és egyéb helyi érintett kapott 
képzést a települési klímavédelemmel kapcsolatos feladatokról és lehetőségekről 4 
régióban: Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld, és a Közép-Magyarországi 
régió keleti fele.  
 
Vélemények a képzésről: 

„ A tematika profizmusa jó  

élmény volt. A távoktatási modul 

kifejezetten innovatív.” 

„Az e-learning felület kimagasló  

volt, a szakértőkkel való konzultáció 

szintén.” 

„Megismertük más települések 

problémáit, és szembesültünk vele, hogy mennyire "egy cipőben járunk".” 

„A program menete nagyon át van gondolva... Az elmélet és a gyakorlat aránya 

remek volt. Az elmélet sok, de az főleg otthon, saját monitor előtt. A helyszínen 
meg főleg készségek, gyakorlatba való átvitel. Nagyon bölcs, praktikus, hasznos, 

hatékony.” 
 

A projekt megvalósításához honlapot készítettünk www.klimavalasz.hu címen. A 
honlapon elérhetőek a képzés tananyagához készült 10 db video előadás, a képzésről 
készült kisfilm, valamint további tananyagok is.  
A projekt áprilisi zárókonferenciáján 120 fő vett részt.  

 
A Klímaválasz projekt izlandi, liechtensteini és norvégiai támogatásból valósul meg, az Energiaklub, a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetsége, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, a Szent István Egyetem 
Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete Környezetgazdaságtani Tanszékének kutatócsoportja (ESSRG) és a GHG 

Analytics Kutató és Tanácsadó Kft. együttműködésében. www.eeagrants.org http://eea.rec.org/ 
 

http://www.klimavalasz.hu/
http://www.eeagrants.org/
http://eea.rec.org/
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I.1.2. NORVÉG TANULMÁNYÚT 
 

 
A "Klímaválasz - helyi adaptációs ismeretek" tréninget sikeresen elvégzők közül minden 
csoportból két fő (összesen 16 fő) az EEA Grants támogatásának köszönhetően négynapos 
norvégiai tanulmányúton vehetett részt, melyet az Energiaklub szervezett és valósított 
meg. A tanulmányút során a résztvevők (köztük 5 polgármester és 2 alpolgármester) 
bővíthették ismereteiket a norvég önkormányzatok klímaadaptációs gyakorlatával, helyi 
jó példákkal kapcsolatban. 
 
 

I.1.3. DÍJAZTUK A LEGFENNTARTHATÓBB ÖNKORMÁNYZATOKAT 

 
Összesen 3600 megawattóra megújuló energiával gazdagították az országot, és évi 3500 
tonna szén-dioxidtól mentesítették a környezetet azok a hazai önkormányzatok, akik az 
Energiaklub 2015/2016-os, fenntartató települési versenyein szerepeltek. Ez hatásában 
olyan, mintha 5000 háztartás egy éven át nem használna áramot. 
2016. sem telhet el a már-már hagyománynak számító Napkorona Bajnokság nélkül. 
2016-ban Újszilvás Község lett a Napkorona Bajnok. Újszilvás a versenyben egy teljes 
napkollektoros rendszerrel gazdagodott a Hajdu Zrt. felajánlásának köszönhetően. Az 
egy lakosra eső napenergia-hasznosításban idén Nagypáli Község vihet haza ezüstérmet, 
és 100 nm-nyi tetőszigetelést a Knauf Insulation jóvoltából. 
A Közbeszerzés zöldebben c. versenyben minden olyan projekttel nevezhettek az 
önkormányzatok, amely szén-dioxid-megtakarítással jár. Az abszolút és kistelepülési 
kategóriában is Ajak Város lett a nyertes. A 10 és 100 ezer fős települések 
kategóriájában Budapest XVIII. kerülete, Pestszentlőrinc-Pestszentimre lett a legjobb. A 
nagytelepülések kategória győztese Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer lett. 
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I.1.4. PROCA  

 
Közbeszerzés zöldebben 

 
2016 őszén zárult le a Green ProcA, Közbeszerzés zöldebben projektünk, melyben 7 
európai országgal közösen vett részt az Energiaklub. A projekt célja az volt, hogy 
megismertesse az önkormányzatokkal a zöld közbeszerzés alapjait, előnyeit, és 
rávilágítson arra, hogy a jelenben meghozott jó beszerzési döntések hosszú távon 
mindenképpen pozitív eredményt hoznak. 
 
 De hogyan vezetheti be egy település a mindennapi beszerzési gyakorlatba a zöld 
szempontokat? Kiket kell mozgósítani ehhez? Milyen eszközök segítik a beszerzőket? 
Ehhez készült útmutató a projekt tapasztalatai alapján.  
 
Az útmutató összefoglalja a döntési folyamatot, segíti a döntéshozókat a zöld 
közbeszerzés meghonosításában. 
 
Néhány számadat a nemrég zárult projekt eredményeiből: közel 90 képzés a zöld 
közbeszerzésről, 400 konzultáció, 40 mintaprojekt Európa-szerte, éves szinten 26 ezer 
tonnával kevesebb CO2-kibcsátása zöld közbeszerzési projekteknek köszönhetően. 
 

I.1.5. SEAP 
 
Fenntartható Energia Akcióterv 
 
Budaörs 15%-kal csökkentette kibocsátását 
Budaörs 2012-ben, csatlakozva a Polgármesterek Szövetségéhez, azt tűzte ki célul, hogy 
2020-ra 20%-kal csökkenti a területére eső szén-dioxid-kibocsátást. Most 2016-ban eljött 
az időközi felülvizsgálat ideje. Az Energiaklub a város megbízásából vizsgálta, hogyan áll 
a település a célkitűzés megvalósításában.  
 
Az Energiaklub 2016 során Kisújszállás SEAP-ját is elkészítette. 
 

  

http://www.energiaklub.hu/files/brochure/zold_kozbeszerzes_donteshozoi_utmutato.pdf
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I.2. STATE CAPTURE 
 

 
 
Az Energiaklub "Countering State Capture by Strengthening Civil Discussions about the 
Hungarian Energy Sector" elnevezésű projektje azt a célt szolgálja, hogy megtörje azt a 
„hallgatási spirált”, amely az energetikai korrupció kapcsán Magyarországon mutatkozik. 
Célunk a demokratikus értékek (transzparencia, információhoz való hozzáférés, 
társadalmi részvétel) és a fenntarthatóság kikényszerítése, valamint a civil társadalom 
képességeinek fejlesztése (részvételre képesítés). A projektet a Nyílt Társadalom 
Alapítvány finanszírozásával valósította meg az Energiaklub. 
 

I.2.1. TANULMÁNYOK 
 

Járadékvadászat és a haveri kapitalizmus modelljei a magyar energiapiacon  
(2011-2015) 
 
A magyar kormány és a MET - történet elemzése  
A tanulmány egy esettanulmány keretében, dokumentumok, cégadatok, a sajtóban 
megjelent információk és a kutatás során lefolytatott interjúk alapján vizsgálja a magyar 
kormány egy szabályozási döntésének hatását két piaci szereplőre: az állami tulajdonban 
lévő MVM Partner Zrt-re, és egy állami-magán tulajdonban lévő cégcsoportra (MET-
csoport).   
 

Teljes tanulmány letölthető innen. 
 
Az elemzést a Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) kutatócsoportja készítette az 
Energiaklub megbízásából.  
 

I.2.2. CIKKEK 
 
 

A Napot is megtartanák maguknak 
 
"A napelempiac állami fojtogatását figyelve akár azt is gondolhatnánk, hogy a 
kormányoldalon – az atomba vetett vakhit vagy egyéb ok miatt – végképp lemondtak a 
Napról mint energiaforrásról. A valóságban, ahogyan a következőkben részletesen 
bemutatjuk, ez csak a látszat, vagy legfeljebb a valóság egyik fele: nagyon is látják ők 
az üzletet a napenergiában, de szeretnék megtartani maguknak." Augusztus 8-án jelent 
meg a Népszabadságban, Hargitai Miklós tollából.  
 
Teljes cikk letölthető innen.  
 

 
 
 
 
 

http://www.energiaklub.hu/files/study/met_energiaklub_korrupciokutato_20161026.pdf
http://www.energiaklub.hu/hirek/a-napot-is-megtartanak-maguknak-3974
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A nagy energiaháború 
 
Gigantikus cikkben mutatja be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség 
között dúló energiaháború tétjét és szereplőit Brückner Gergely a Figyelőben. E szerint a 
miniszterelnök hamarosan választ két energetikai koncepció, Seszták Miklós fejlesztési 
miniszter és Lázár János Miniszterelnökséget (ME) vezető miniszter javaslatai között. A 
tét sok százmilliárd forint: kihez tartozzon 3,5-4 millió magyar háztartás gáz-, áram-, 
távhőszolgáltatása, esetleg a nagy energetikai hálózatok, illetve a fejőstehén Paksi  
 
Atomerőmű, amelyben az Európai Bizottság véleménye is meghatározó. A Fidesz a 2018-
as választási győzelemhez újabb 10-20 százalékos rezsicsökkentést tart 
elengedhetetlennek. Fontos aktor a Hernádi Zsolt vezette Mol, míg más magánszereplők 
a kapcsolódó banki, díjfizetési, informatikai szolgáltatásoknál versenyeznek, így Csányi 
Sándor és Spéder Zoltán érdekütközése is tetten érhető.  
 
Teljes cikk letölthető innen. 
 

I.2.3. RENDEZVÉNYEK 

 
Egyetemi fórumokat szerveztünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Nyugat-

Magyarországi Egyetem és a Debreceni Egyetem hallgatóinak. Ezen kívül fórumokat 

tartottunk Pécs, Szeged és Gödöllő hallgatóinak az állam foglyul ejtésének témakörében.  

Július folyamán részt vettünk az EFOTT Fesztiválon Velencén, ahol a felsőoktatási 

hallgatók számára tartottunk játékos ismeretbővítést. A fiatalok egy kérdőív segítségével 

a véleményüket is elmondhatták arról, hogy milyen energetikai jövőképet képzelnének 

Magyarország számára. A 300 kitöltő közül tízből hárman vélekednek úgy, 

hogy mesterségesen akadályozták a megújulók térnyerését, amíg a kormányhoz közeli 

körök kiépítik a saját megújulós cégeiket.  

Bővebben a kérdőív eredményéről itt lehet olvasni.  

 
 

 
 

 

 

http://www.energiaklub.hu/hirek/a-nagy-energiahaboru-3901
http://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/hivatalos-es-sokkolo-nem-lesz-tobb-szeleromu-magyarorszagon-100614
http://nol.hu/belfold/a-napot-is-megtartanak-maguknak-1626713
http://nol.hu/belfold/a-napot-is-megtartanak-maguknak-1626713
http://www.energiaklub.hu/hirek/a-magyar-fiatalok-a-megujulokra-szavaznak-3984
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I.3 PAKSKONTROLL  

 

I.3.1. HAZAI ELJÁRÁSOK 

 
A kormány elfogadta a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek kezeléséről szóló 

nemzeti programot. Ez az a dokumentum, amelynek meg kellene határoznia az 

atomerőműben keletkező sugárzó hulladékok további sorsát. Sajnos éppen ez az, amire a 

nemzeti program egyáltalán nem ad választ. Az Energiaklub júniusban elküldte 

álláspontját a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, amelyben kifejtette a 

leglényegesebb hiányosságokat, és javaslatokat fogalmazott meg a programmal 

kapcsolatban. Sajnálatos módon ezek nem köszönnek vissza az elfogadott, végleges 

nemzeti programban. 

Szeptember 29-én kiadta a tervezett Paks II projekt környezeti engedélyét a Baranya 

Megyei Kormányhivatal. Az Energiaklub a Greenpeace Magyarországgal közösen 

megfellebbezte a döntést. Kifogásaink szerint az MVM Paks II. Zrt. által készített és 

benyújtott környezeti hatástanulmány számos kulcskérdést nem tisztáz, többször 

megalapozatlan, illetve elavult és hibás nézetekre hivatkozva teszi állításait. Így például 

nem foglalkozik behatóan a keletkező radioaktív hulladékok kezelésével és a Duna 

hőterhelésével, így éppen a legfontosabb környezeti hatások maradnak tisztázatlanok. 

 

I.3.2. NEMZETKÖZI ELJÁRÁSOK 

 
Az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága 2015-ben két vizsgálatot indított. 

Az egyiket, a nemzetközi közbeszerzési eljárás elmaradása miatti kötelezettségszegési 

eljárást 2016 végén megszüntette.  

A tiltott állami támogatásról szóló mélyreható vizsgálat 2016-ban még folyamatban 

volt. Már a 2015-ben zajló előzetes vizsgálat során sem látta bizonyítottnak az Európai 

Bizottság, hogy Paks II állami támogatás igénybe vétele nélkül is meg tudna épülni. Ezt 

az álláspontját határozatában ki is fejtette, amelyre az eljárás keretében 2016 

februárjában az Energiaklub is elküldte véleményét. Eszerint a magyar állam nem 

bizonyította a projekt megtérülését, nem végzett a döntés meghozatala előtt részletes 

gazdasági vizsgálatokat, nem számolt megfelelően a kockázatokkal, nem elemezte Paks 

II piaci hatásait és nem foglalkozott a lehetséges alternatívákkal.  

 

http://www.pakskontroll.hu/sites/default/files/documents/magyarorszag_nemzeti_programja_vegleges.pdf
http://www.pakskontroll.hu/sites/default/files/documents/nemzeti_program_energiaklub_eszrevetelek_es_javaslatok_20160610.pdf
http://energiaklub.hu/hirek/paks-ii-kornyezetvedelmi-engedelye-jogszabalyserto-es-megalapozatlan-4031
http://www.energiaklub.hu/files/news/paks_ii_kht_energiaklub_velemeny_2015okt_0.pdf
http://www.pakskontroll.hu/sites/default/files/paks_allami_tamogatas_bizottsagi_hatarozat_energiaklub_eszrevetelek_0.pdf
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I.3.3. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS RENDEZVÉNYEK 

 
Egyetemi fórumokat tartottunk a magyarországi energiagazdálkodás jelenéről és 

jövőjéről az ELTE-n, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, és a Debreceni Egyetemen. 

Összesen 178 hallgatóval találkoztunk.  

Civil képzéseket tartottunk Nyíregyházán és Őriszentpéteren a Zöld OT-n. A két képzési 

nap során 20 szervezet képviselőinek mutattuk meg, hogyan tudják használni a 

demokratikus jogaikat.  

Infografika sorozatot készítettünk a legsarkalatosabb energetikai kérdésekről, melyeket 

az Energiaklub blogján és a Pakskontroll FB oldalán mutattunk be.  

Paksról komolyan rendezvénysorozatunk immár nyolcadik sajtónyilvános eseményét 

tartottuk. A rendezvényen a szakértők megerősítették, hogy sok a kockázati tényező 

Paks II körül, és a projekt nagyon bizonytalan fázisban van: több olyan eljárás is zajlik, 

amelyek komolyan befolyásolhatják a beruházás sorsát. A szakmai konferencián 45 fő 

vett részt. 

Konferenciát szerveztünk a 

radioaktív hulladékok 

kezelésével kapcsolatban.  

Előadóink voltak: Dr. Massimo 

Garribba, az Európai Bizottság 

Energetikai Főigazgatóságának 

nukleáris biztonságért felelős 

igazgatója, Vlagyimir Szlivjak, 

az oroszországi Ecodefense 

nukleáris szakértője, Gabriele 

Mraz, az Osztrák Ökológiai 

Intézet munkatársa.  

A konferencia beszámoló itt olvasható.  

A vidéki Metropol újságokban háromszor jelent meg cikkünk, illetve vidéki rádiókba 

készítettünk három félórás műsort. Emellett az országos megjelenés is intenzív volt, 

Paks II témája folyamatosan érdekli a médiát 

Támogatók: Norvég Civil Támogatási Alap, Ökotárs Alapítvány 

 
 
 
 

http://www.pakskontroll.hu/paks-ii-veszelyek-es-kritikus-pontok
http://www.energiaklub.hu/hirek/nem-lehet-oroszorszagban-elhelyezni-a-paksi-atomhulladekot-4049
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I.4. KÉPZÉS 
 

 

I.4.1. ÉGHAJLÍTÁS FÖLDINDULÁS” – TOVÁBBKÉPZÉS 

ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGRÓL 

2016-ban 3 lépcsős energiahatékonysági program keretében tartottunk egy-egy napos 
képzéseket országszerte. A programban az Ariston volt a partnerünk. 

Az Energiaklub képzésein, melyet Budapesten, Miskolcon és Debrecenben tartottunk 
összesen ötven óvodapedagógus vett részt, közel negyven óvodából. A képzésen a 

Éghajlítás földindulás óvodai segédanyagainkatrésztvevők az  is megkapták, melyek 
alapján a következő egy-két hónapban foglalkozásokat tartottak a résztvevő óvodákban. 
A gyerekek rajzversenyen mutathatták be a vízzel és az energiahatékonysággal szerzett 
tapasztalataikat, illetve az arányosan legtöbb rajzot beküldött óvoda elektromos 
vízmelegítőt nyert a programot szervező cégtől. Az Energiaklub képzéséért kredit pontot 
érő tanúsítványt kaptak a pedagógusok. 

    

Az interaktív, kifejezetten óvodapedagógusok részére kifejlesztett egy napos 
képzésünkről a résztvevők így nyilatkoztak: 

„Jól felépített, átgondolt, csakis az óvodás korosztály foglalkoztatását segítő gyakorlati 
ismereteket foglaltuk össze. Sok lehetőség volt a tudásmegosztásra. A képzés vezetője 

 „nagyon jól irányított.  

„  „Kedves, játékos, közvetlen, tartalmas. Nagyon jól esett az emberi környezet.  

„  „Nagyon tetszett az előadó felkészültsége és elhivatottsága a témával kapcsolatban.  

„Tetszett a szakmai anyag és sok ötletet is kaptam. Jó volt a hangulat, érdekes a 
 „ képzés. Mindenkit aktivizált az előadó.

Támogató: Ariston Thermo Kft.  

http://www.energiaklub.hu/oktatoanyag/eghajlitas-foldindulas-1-3-6-eveseknek-2927
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I.5. ENERGIAHATÉKONYSÁG 
 
 

I.5.1. HATÉKONY ENERGIAGAZDÁLKODÁS KULTURÁLIS CÉLÚ 

KÖZINTÉZMÉNYEKBEN 
 

Budapest Főváros Önkormányzatát 2016 
decemberében különböző szakértői 
szolgáltatásokkal segítettük abban, hogy 
kulturális intézményeit energetikai 
szempontból hatékonyabban tudja 
működtetni és fejleszteni. 
 
Az első feladat 5 budapesti színház 
energetikai felmérése volt, melyet 
energetikai tanúsítási jogkörrel 
rendelkező, intézményi felmérésben és 
beruházásokban jártas szakértők 
végeztek. 
 
A felmért színházak: József Attila Színház, Katona József Színház, Madách Színház, 
Radnóti Színház, Vígszínház. 
A projekt fontos eleme volt, hogy az összegyűjtött ismereteket személyes keretek közt is 
átadjuk a célcsoportnak, vagyis a városban üzemelő színházak energiagazdálkodásban 
érintett munkatársainak. Ezért szakértői látogatást és workshop-ot szerveztünk két 
színházba is. Készült egy kézikönyv is a hatékony energiagazdálkodás megvalósításának 
részleteiről. 
 

I.5.2. KUTATÁS - SZÜKSÉG VAN UNIÓS TÁMOGATÁSRA AZ OTTHONOK 

KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ 
 

A lakosság 94%-a indokoltnak tartja, hogy legyen uniós pályázati támogatás a magyar 
otthonok energetikai korszerűsítésére - derül ki a Magyar Energiahatékonysági Intézet 
(MEHI) és az Energiaklub országos, nagy mintás adatfelvételéből. A háztartások döntő 
többsége nem korszerűsítené otthonát, ha csak saját megtakarításaira és hitelekre 
támaszkodhatna. A lekérdezés eredményeiről részletesebben itt lehet olvasni. 
 

I.5.3. KUTATÁS - MENNYIT KÖLTÜNK HATÉKONYSÁGRA?  
 

Az Energiaklub a Magyar Energiahatékonysági Intézettel közösen készített felmérést a 
háztartások energiahatékonysági beruházairól. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az elmúlt öt 
évben a hazai lakások mekkora része kapott hőszigetelést, új kazánt, ablakot és bojlert, 
és mik a jövőbeni beruházási tervek. Az eredmények alapján nagyságrendi becslést 
készítettünk ezen energiahatékonysági termékek hazai piacáról. 
 

http://www.energiaklub.hu/hirek/a-magyarok-szerint-szukseg-van-unios-tamogatasra-otthonaik-korszerusitesehez-3865
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I.5.4. KUTATÁS - A MAGYAROK SZÍVESEN VÁGNAK BELE OTTHONUK 

FELÚJÍTÁSÁBA VAGY BŐVÍTÉSÉBE 
 

Az átfogó piackutatás a padlástérrel és tetőtérrel rendelkező magyar háztartások 
felújításokkal és beépítésekkel kapcsolatos terveit vizsgálta a VELUX Magyarország Kft. 
megbízásából. Az eredmények szerint a magyarokat a család gyarapodása vagy az otthon 
élhetőbbé tétele befolyásolja a leginkább a lakótér bővítésével vagy felújításával 
kapcsolatos döntéseikben. A munkálatokba jellemzően saját tőkéből vágnának bele, 
banki hitelt pedig csak valamivel több, mint negyedük venne fel. A szakemberek iránti 
bizalom viszont erős, de a szükséges anyagok kiválasztásakor az árkedvezmény mellett a 
személyes tapasztalat is az elsődleges szempontok közé tartozik.  
Részletek itt olvashatók.  

I.5.5. KONFERENCIA - ÚJ LAKÁSÉPÍTÉSI FORRADALOM – ZÖLD 

FORRADALOM NÉLKÜL? 
 

Legfeljebb a jelszavakban jelenik meg a klímaváltozás elleni harc a magyar város-, 
illetve lakáspolitikában, a konkrét intézkedésekben megfeledkeznek róla. Bár az 
előttünk álló lakásépítési fellendülés történelmi lehetőség lenne a klímatudatos építés 
elterjesztésére, egyelőre épp elszalasztani látszunk azt. Pedig a klímaváltozás okozta 
hőhullámok idővel egyre több halálesettel járnak majd.  Mindez az Energiaklub ma 
délelőtti konferenciáján derült ki, ahol a város- és lakáspolitika, a CSOK és az 
éghajlatváltozás összefüggéseit vizsgálták a téma neves szakértői.  
Konferencia beszámoló itt olvasható.   
 
Támogató: Friedrich Ebert Stiftung 
 

I.5.6. ÚTMUTATÓ - ENERGIAHATÉKONYSÁG KÖZÖSEN 
 

Hogyan készítsük elő többlakásos épületek energetikai korszerűsítését? 

Az útmutató azoknak szól, akiknek feladata lehet többlakásos épületek energetikai 
felújításának koordinációja: például közös képviselőknek, lakásszövetkezeti elnököknek, 
ingatlankezelő vállalkozások munkatársainak. A dokumentum segítséget kíván nyújtani 
azoknak, akik beruházásokat indítanának el saját lakóközösségükben, de még nem 
tudják, hogyan fogjanak hozzá, hogyan győzzék meg a lakókat. 
 
A kiadvány összefoglalja a tervezési és döntési folyamat legfontosabb lépéseit, a 
bevonandó szereplőket, továbbá bemutatja azokat a kihívásokat, nehézségeket, 
amelyekkel a projekt előkészítése, végrehajtása során felbukkanhatnak, és megoldási 
lehetőségeket is ad ezekre. 
 
Támogató: Európai Bizottság - Intelligent Energy Europe 
 
 

 

http://www.energiaklub.hu/hirek/friss-kutatasunk-szerint-a-magyarok-szivesen-vagnak-bele-otthonuk-felujitasaba-vagy-3887
http://www.energiaklub.hu/hirek/uj-lakasepitesi-forradalom-zold-forradalom-nelkul-3903
http://www.energiaklub.hu/files/brochure/energiahatekonysag_kozosen_utmutato.pdf


 

14 

 

 

 

I.6. ENERGETIKAI JÖVŐKÉP  
 
 
 

I.6.1. A MAGYARORSZÁGI LAKOSSÁGI VILLAMOSENERGIA-ÁRAK 

NÖVEKEDÉSÉNEK OKAI AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZEDBEN 
 
 
Magyarország jövőbeli 
energaigényének fedezéséhez 
nincs szükség atomerőműre.  
 
Az összes energiafelhasználás akár 
50%-a, a termelt áram pedig 80%-
a is származhat megújulókból 
2050-re, a szükségletek akkor is 
biztonságosan elláthatóak 
maradnak – ez derült ki a német 
Wuppertal Institut és az 
Energiaklub most elkészült 
energetikai modelljeinek 
eredményeiből.  
 
A zöld forgatókönyv követése nem 
csak a klímavédelem és az 
energiabiztonság szempontjából, 
hanem gazdaságilag is 
egyértelműen kedvezőbb, azaz 
olcsóbb, mint a hivatalos magyar 
energiapolitika által javasolt út. 
 
Az európai Zöldek által 
megrendelt kutatás célja az volt, 
hogy megismerjük Paks II 
alternatíváit, hogy Magyarország 
előtt milyen lehetőségek állnak, 
és tényleg Paks II lenne a legjobb 
megoldás. 

 

 
http://fenntarthatoenergia.hu/  
 
 
 
 
  

http://fenntarthatoenergia.hu/
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I.7.KOMMUNIKÁCIÓ 

 
 
 

I.7.1. FIGYI! EZ NEM FOCI – PAKS II A TÉMÁJA AZ IDEI ARC+ 

PLAKÁTKIÁLLÍTÁSNAK 
 
Az Energiaklub „Sugárveszély, vagy tavaszi szél?” címmel meghirdetett ARC+ pályázati 
kiírása az idén 16. alkalommal meghirdetett ARC óriásplakát-verseny része. Az ARC által 
felkért zsűri a beérkezett több mint 70 atomos pályamű közül 11-et válogatott be a 
kiállításra kerülő óriásplakátok közé.  
 
A plakátverseny célja az volt, hogy az alkotók végiggondolják és megmutassák a 
tervezett Paks II beruházás visszásságait, vagy megjelenítsék azt az irányt, ami szerintük 
korszerű, környezet- és emberbarát. 

  
Az Energiaklub fődíját Tóth Györgyi 
„figyi” című plakátja nyerte. 
 
 

A Magyar Szélenergia Ipari Társaság 
„Tavaszi szél” című különdíját Petrók 
György „Ki fizet a végén?” című 
pályaműve kapta. 
 
 
 
A Greenpeace „Van hozzá energiánk” 
című különdíját Magyar Szilárd Consti 
„Atom és Jerry” című alkotása nyerte el. 
 
 
 
 

 
A további kiállítók képei itt nézhetőek meg.  
 
Támogató: Rockefeller Brothers Fund 
 

 

 

http://www.energiaklub.hu/hirek/figyi-ez-nem-foci-paks-ii-a-temaja-az-idei-arc-plakatkiallitasnak-3988
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I.7.2. IN MEMORIAM CSERNOBIL 
 
Csernobil az emberiség történetének egyik legsúlyosabb, máig lezáratlan traumája. És 
nem csupán az emberiségé –minden családban máig élő történelem. Minden, akkoriban 
felnőtt korú magyar eleven emlékeket őriz azokból a napokból, hetekből, amikor már 
sejtették, hogy nagy a baj, de a valódi információkat elzárták előlük. 
 
Az Energiaklub videóval emlékezett meg a katasztrófa 30. évfordulója alkalmából. Bangó 
Margit, Nagy Feró, Spiró György, Gálvölgyi János és Monspart Sarolta vall arról a 
kisfilmben, hogyan élték meg, mit okozott számukra és szeretteik számára a katasztrófa. 
  
Az atomerőművek biztonságáról és veszélyességéről szóló társadalmi párbeszéd az 
európai terrorfenyegetettség növekedésével ismét egyre aktuálisabb. Kisfilmünket azzal 
a céllal készítettük el, hogy ezt a párbeszédet elősegítsük, a magyar családokban és az 
egész magyar társadalomban egyaránt. 
 
A filmet a csernobili áldozatok emlékének ajánljuk.  
 

 

I.7.3. HUSZÖNÖT ÉVESEK LETTÜNK!  

 
Huszonöt éve dolgozunk a zöld energia térnyeréséért, a klíma- és emberbarát, 
demokratikus energiatermelésért Magyarországon. 
 
Huszonöt év sok idő. Miniszterelnökök és miniszterek jöttek-mentek, velük együtt 
változtak az irányok, körülöttünk civil szervezetek szűntek meg. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a nehezedő terepen is töretlenül, stabil stábbal működünk! 
 
Köszönjük kétszáznál is több partnerünknek, barátunknak, hogy eljöttetek december 2-
án a születésnapi bulinkra, és együtt ünnepeltétek velünk ezt a jeles évfordulót! 
Köszönjük a kedves szavakat, dícséreteket és a nagylelkű támogatásokat! Több mint 300 
ezer forintnyi adomány gyűlt össze születésnapunk alkalmából. 
 

Támogató: Nyílt Társadalom Alapítvány 

https://www.youtube.com/watch?v=TVG0diaL8DY


II. PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
 

A beszámolót Regős László mérlegképes könyvelő készítette (PM reg.szám:162545) 

A beszámolót Markalt Józsefné független könyvvizsgáló (004502) auditálta. 

MÉRLEG  
 

 adatok E Ft-ban 

Sorszám   A tétel megnevezése 2015 2016 

1 A. Befektetett eszközök 5862 5050 

2 I. immateriális javak 2044 1640 

3 II. tárgyi eszközök 818 410 

4 III. befektetett pénzügyi eszközök 3000 3000 

5 B. Forgóeszközök 24142 30728 

6 I. készletek 0 0 

7 II. követelések 10212 19236 

9 III. értékpapírok 9263 3571 

10 IV. pénzeszközök 4667 7921 

11 C. Aktív időbeli elhatárolások 22371 11600 

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 52375 47378 

13 D. Saját tőke 41414 41622 

14 I. induló tőke 112 112 

15 II. tőkeváltozás (eredménytartalék) 40938 41302 

16 III. lekötött tartalék 0 0 

17 IV. értékelési tartalék 0 0 

18 V. 
tárgyévi eredmény alaptevékenységből, 
közhasznú tevékenységből  

-828 198 

19 VI. 
tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységből  

1192 10 

20 E. Céltartalékok 0 0 

21 F. Kötelezettségek 205 5756 

22 I. hátrasorolt kötelezettségek  0 0 

23 II. hosszú lejáratú kötelezettségek  0 0 

24 III. rövid lejáratú kötelezettségek  205 5756 

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 10756 0 

26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 52375 47378 
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EREDMÉNYKIMUTATÁS 
 

 adatok E Ft-ban 

Sorszám   A tétel megnevezése 2015 2016 

a  b   

1. 1. Értékesítés nettó árbevétele 40018 25281 

2. 2. Aktivált saját teljesítmény értéke 0 0 

3. 3. Egyéb bevételek 161672 131900 

4.  ebből: 0 0 

5.  tagdíj, alapítóktól kapott befizetések 4 27 

6.  támogatások 161615 131873 

7. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 1934 76 

8. 5. Rendkívüli bevételek 0 0 

9.  ebből: 0 0 

10.  alapítóktól kapott befizetések 0 0 

11.  támogatások 0 0 

12. A. ÖSSZES BEVÉTEL  203624 157257 

13.  ebből: közhasznú tevékenység bevételei 199591 157257 

14. 6. Anyagjellegű ráfordítások 62227 81366 

15. 7. Személyi jellegű ráfordítások 79421 67614 

16.  ebből: vezető tisztségviselő juttatása 0 0 

17. 8. Értékcsökkenési leírás  881 897 

18. 9. Egyéb ráfordítások 59758 6924 

19. 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 973 248 

20. 11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 

21. B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 203260 157049 

22. 6. ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 0 0 

23. C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 364 208 

24. 12. Adófizetési kötelezettség 0 0 

25. D. ADÓZOTT EREDMÉNY 364 208 

26. 13. Jóváhagyott osztalék 0 0 

27. E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 364 208 
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III. HIVATALOS ADATOK 
 

 

III.1. ELNÖKSÉG 
 

Foltányi Zsuzsa, elnök (2016. májustól) 
Ámon Ada, elnök (2016. májustól)  
Dr. Kiss Csaba  
Deák András György 
Dr. Bart István, társelnök 
Bakos Gábor 
 

III.2. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 

Mészáros László 
Nagy Andrea 
Szomolányi Katalin 
 

III.3. MUNKATÁRSAINK 2016-BAN  
 

Csikai Mária    - igazgató  
Dávid Zsuzsa             - irodavezető 
dr. Antal Attila  - jogi szakértő  
Engi Szilvia    - pénzügyi asszisztens  
dr. Fabók Márton              - energiapolitikai szakértő  
Fülöp Orsolya   - szakmai igazgató 
Király Zsuzsanna  - lakossági energiagazdálkodás, projektvezető 
Koritár Zsuzsanna   - projekt koordinátor 
Krafcsik Dorottya   - gazdasági igazgató 
Kun Zsuzsanna  - marketing szakértő 
Lestál Zsuzsanna  - pályázati referens 
Lohász Cecília   - oktatás és képzés, programkoordinátor 
Magyar László  - projekt asszisztens 
Pej Zsófia   - projektvezető, önkormányzati szakértő 
Sáfián Fanni   - kutató 

  

http://energiaklub.hu/node/3158
http://energiaklub.hu/node/3160
http://energiaklub.hu/munkatars/fulop-orsolya
http://energiaklub.hu/munkatars/kiraly-zsuzsanna
http://energiaklub.hu/munkatars/koritar-zsuzsanna
http://energiaklub.hu/munkatars/krafcsik-dorottya
http://energiaklub.hu/munkatars/lohasz-cecilia
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