KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ
a Magyar Geotermális Egyesület 2011-ben végzett tevékenységéről

1 ÖSSZEFOGLALÓ AZ MGTE 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Magyar Geotermális Egyesület taglétszáma 2011-ben kis mértékben csökkent. Az
egyesületet kilépéssel elhagyó, illetve az abból tagdíjelmaradás miatt törölt, valamint az
elhalálozott tagok figyelembe vételével az MGtE taglétszáma 2012 elején 98.
Egyesületünk 2011. május 3-án eredményes szakmai napot tartott, amely sorban immár a
hatodik volt. A „Szentestől Szentesig - Kezdet és vég” címet viselő rendezvény aktuális és
égető problémák megvitatására adott alkalmat. Formát öltött a Magyar Geotermális Egyesület
hivatalos állásfoglalása, melyet el is juttattunk az illetékesekhez, ez azonban a 2004-es
állásfoglalásunkhoz képest visszhangra sokkal kevésbé talált. Állásfoglalásunk lényege, hogy
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében megfogalmazott,
geotermikus energiára vonatkozó igen ambiciózus célok elérése teljességgel lehetetlenné
válik, ha a jogszabályi fenyegetettség, ami jelenlegi hasznosító kör legalább 80 %-át érinti,
továbbra is fennmarad. A szakmai napon előadást tartott Bencsik János, akkori klíma- és
energiaügyért felelős államtitkár, aki ígéretéhez híven szakmai egyeztetést kezdeményezett a
szakmai nap után Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért és környezetügyért felelős
államtitkárságával.
Véleményt alkottunk az Új Széchenyi Terv megújuló energiás pályázattervezeteiről (KEOP2011-4.2.0/B, 4.3.0, 4.4.0, 4.7.0), továbbá a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet és az
54/2008. (III.20.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés-tervezettel kapcsolatban.
Javaslatot tettünk a megújuló- és alternatív energiaforrásokból előállított hő- és villamos
energia kötelező átvételi rendszerének (METÁR) szabályozási koncepciójára vonatkozóan,
valamint az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló T/1941. számú
törvényjavaslathoz módosítást indítványoztunk.
2011. november 11-én egyesületünk részvételével megalakult a Nemzeti Megújuló Energia
Platform (MEP). A MEP tagjai azok a hazai megújuló iparági szövetségek, amelyek európai
uniós szinten működő érdekképviseletekben tagsággal rendelkeznek, továbbá a legjelentősebb
hazai energetikai kutatóintézet.
A Földhő Hírlevél kiadását folytattuk. 2011-ben három darab, kettő negyedéves és egy
összevont számot sikerült megjelentetnünk. Többször terítékre került a kiadvány hosszának és
megjelenési gyakoriságának, valamint terjesztési módjának kérdése, melynek megoldása
2012-ben egyik feladatunk lesz. Hírlevelünk már az Országos Széchenyi Könyvtár online
archívumán keresztül is elérhető.
A RENEXPO-n közös standot állítottunk a Magyar Állami Földtani Intézettel, valamint a
Magyar Termálenergia Társasággal.
Az IGA- és az EGEC-tagságunkat megtartottuk.

2 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
2.1 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege (eFt-ban)
Befektetett eszközök

0

I.

Immateriális javak

0

II.

Tárgyi eszközök

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

Forgóeszközök
I.

Készletek

II.

Követelések

IV.

Pénzeszközök

17 408
0
202
17 206

Aktív időbeli elhatárolás

115

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

17 523

Saját tőke

17 523

I.

Induló tőke

II.

Tőkeváltozás

III.

Tárgyévi eredmény alaptev.

1 645

IV.

Tárgyévi eredmény váll.tev.

216

15 662

Céltartalék
Kötelezettségek
I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

II.

Rövidlejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolás

FORRÁSOK ÖSSZESEN

17 523

2.2 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése (eFt-ban)
Közhasznú tevékenység összes bevétele

3 769
Közhasznú tevékenység
Tagdíjból származó bevétel

2 995

Adomány
Bankkamat elszámolási szla 1
Bankkamat lekötött betét

773

2

Közhasznú tevékenység ráfordításai

2 124

Közhasznú tevékenység eredménye

1 645

Vállalkozási tevékenység összes bevétele

505

Vállalkozási tevékenység bevétele

400

Bankkamat lekötött betét

105

Vállalkozási tevékenység összes ráfordítása

289

Vállalkozási tevékenység eredménye

216

Adózás előtti eredmény

216

Vállalkozási tevékenység után fizetendő
társasági adó

0

Mérlegszerinti eredmény

1 861

2.3 Költségvetési támogatás bemutatása
Az egyesület 2011-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
2.4 Kimutatás az egyesület vagyonáról (eFt-ban)
Induló tőke
0
15 662
Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény alaptevékenység 1 645
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.
216
Saját tőke
17 523
2.5 Cél szerinti juttatások
2011-ben cél szerinti juttatás nem volt.
2.6 Kapott támogatások
Az egyesület 2011-ben nem kapott adományt.
2.7 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
Az egyesület vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek, munkájukat társadalmi munkában végzik.
Budapest, 2012. április 13.

Szita Gábor
MGtE elnök
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