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ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS

HÁTTÉR, CÉLOK
Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma 2000. március 1-jén alakult.
Az alapító tagok – gazdálkodási tevékenységükhöz jellemzően jelentős energiát (villamos
energia és vezetékes földgáz) használó nagyvállalatok, és célkitűzéseikkel egyetértő
magánszemélyek – a következő fő célok érdekében hozták létre szervezetet:
1) Az energetikai piacnyitás folyamatának elősegítése és szakmai közreműködés az
energiapiac fejlesztésében.
2) Az energiapiac tekintetében minősített (feljogosított) fogyasztók
a) felkészítése és
folyamatában,

képviselete

az

energetikai

piacnyitás

előkészítésének

b) képviseletük és érdekeik előmozdítása a versenypiacon.

3) Az ipari energiafogyasztók általános érdekvédelme és -érvényesítése.
Az Ipari Energiafogyasztók Fóruma egyesületi formában működő, közhasznú tevékenységet
kifejtő társadalmi szervezet. Önkéntesen alakított, nyilvántartott egyéni tagsággal
rendelkező, országos jellegű szervezet. Demokratikus önkormányzati módon működő, nyílt
érdekvédelmi egyesület.
A Fővárosi Bíróság az Ipari Energiafogyasztók Fórumát 17428. országos nyilvántartási szám
alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába felvette, egyúttal közhasznú szervezetté
minősítette. A vonatkozó 60349/2000 sz. végzés 2000. augusztus 7-én emelkedett jogerőre.
A SZERVEZET ELNEVEZÉSE:
Magyar nyelven: Ipari Energiafogyasztók Fóruma
Angol nyelven: Industrial Energy Consumers’ Forum
Német nyelven: Industrielles Energieverbraucher Forum
Rövidítése: IEF
SZÉKHELYE: 1137 Budapest, Jászai Mari tér 6.
BEJEGYZETT KÉPVISELŐK:
Dr. Szaniszló Mihály elnök (1088 Budapest, Vas u. 15/b)
Tóth Ákos főtitkár (1165 Budapest, Sasvár u. 107.)
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TAGSÁG (2010. DECEMBERI ÁLLAPOT SZERINT)
Rendes tagok - jogi személyek
SZERVEZET
Evonik-Agroferm Zrt.
*ALCOA-KÖFÉM Zrt.
BanKonzult Kft.
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.
Duna-Dráva Cement Kft.
*Dunapack Zrt
Guardian Hunguard Kft.
*ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató
Kft.
Közvil Zrt.
MOL Nyrt.
MOTIM Zrt.
TESCO Global Áruházak Zrt.
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.
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Pártoló tagok - jogi személyek

BC-Erőmű Kft.
E.ON Hungária Zrt.
EGL Hungary Kft.

Rendes tagok – magánszemélyek

NÉV
Bobula András

CÍM
7627 Pécs, Pósa L. u. 15.

Dr. Drucker György
Kocsán Gyöngyi
Láng Géza

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.

Dr. Magyari Dániel

2040 Budaörs, Kismartoni u. 74/b.

Nagy Béla

2040 Érd, Burkoló u. 12.

Rosa Norbert

3770 Sajószentpéter, Erőmű út 25.

Dr. Szaniszló Mihály
Tóth Ákos

1088 Budapest, Vas u. 15/b.
1165 Budapest, Sasvár u. 107.
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VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

NÉV

TISZTSÉG

Dr. Szaniszló Mihály
Tóth Ákos
Fodor Pál
(BorsodChem Zrt.)
Dömsödi János
(TVK Nyrt. energiagazdálkodási vezető)
Dr. Sándor Péter
(ISD POWER Kft.)
Bodnár László
(Dunapack Zrt. főenergetikus)
Láng Géza
Ambrovics Dénes
(Csepeli Erőmű Kft. vezérigazgató helyettes)
Bobula András
Szemerey Tamás
(BanKonzult Kft. ügyvezető igazgató)

Elnök (elhúnyt 2010.12.hó)
főtitkár
elnökségi tag
(földgáz tagozati vezető)
elnökségi tag
(áramtagozati vezető)
elnökségi tag
(ÖKO tagozati vezető)
elnökségi tag
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Küldetés
Az IEF 2000. március 1-jei Alapítólevelében megfogalmazott szándéknyilatkozat értelmében
a szervezet küldetése:
Az energetika területén hatékony érdekvédelmi és érdekérvényesítő szervezetként

 előmozdítani a hosszútávon működőképes, tisztességes, ellenőrzött energetikai
versenypiac megteremtését – mint a fogyasztói érdekek képviseletének egyik legjobb
eszköze -, és felkészíteni erre az ipari fogyasztókat,
valamint
 közreműködni a fogyasztók, illetve a piaci szereplők, kormányzati szervek és a
szabályozó hatóságok érdekegyeztetési folyamatának kialakításában és
működtetésében.
TEVÉKENYSÉG
A fentiekben megfogalmazott küldetés jegyében, illetve a fő célkitűzések teljesítése
érdekében az IEF tevékenységei:

a)

az ipari fogyasztói érdekegyeztetés mechanizmusának kialakítása és
folyamatos működtetése,

b)

a fogyasztói érdekek képviselete és érvényesítése a politikai/kormányzati,
államigazgatási és szakmai döntéshozók, illetve az energia piaci/kereskedelmi
partnerek/szervezetek vonatkozásában;

c)

a fogyasztói érdekek megjelenítésére kommunikációs stratégia kidolgozása és
megvalósítása az érdekképviselet, illetve a közvélemény formálása terén;

d)

a kommunikációs stratégia keretében szemináriumok, konferenciák, fórumok,
tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése, a hazai és külföldi
tapasztalatok megismerése és közvetítése;

e)

kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországon és a világ különböző
országaiban hasonló célból létrehozott szervezetekkel, társaságokkal,

az IEF céljaival egybeeső egyéni, vagy csoportos szakmai-tudományos kutatás,
ismeretszerzés, tanulmányút eseti támogatása
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2010. évi TEVÉKENYSÉG ÉS MŰKÖDÉS ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE
TEVÉKENYSÉG
Fogyasztói érdekegyeztetés
A fogyasztói érdekegyeztetés területén eddig kialakított egyeztetési csatornák és
mechanizmusok 2010-ben is elsősorban az energia ár-és szabályozási témákban működtek.
A fogyasztói érdekegyeztetésben hagyományos partnereinkkel, - az Energetikai
Érdekegyeztető Tanács fogyasztói oldalának szereplőivel - EÉT üléseken és előkészítő
megbeszéléseken egyeztetéseket tartottunk.
2010-ben kiemelt lobbizási fogyasztói érdek képviseletet végzett az IEF a Hatóságokkal az
NFM és a MEH képviselőivel.
Jogszabály előkészítés, piactervezés
Villamos szakterület
Az EÉT keretében a Magyar Energiafogyasztók Szövetségével (MESZ) közösen, az villamos
energiaszámlázás anomáliáinak felszámolásában, a villamos energia szabályzatok (KSZ,
Elosztói Szabályzat, Üzletszabályzatok) tervezeteinek és a kapcsolódó új jogszabályok
véleményezésében és kidolgozásában. A Szabályzati Bizottságokban teljes jogú tagként vett
részt az IEF.

Földgáz szakterület

A földgáz vonatkozásában az IEF részt vett az új földgáz modell, a GET módosítás
tervezetének és a végrehajtási rendelet véleményezésében.
Az IEF aktív szerepet vállalt az alsóbb szintű jogszabályok és az üzemi-kereskedelmi
szabályzat előkészítésében, az ÜKSZ módosítás vitájában és alakításában. A Szabályzati
Bizottságban teljes jogú tagként vett részt az IEF.

CO2 Nemzeti Kiosztási Terv
Részt vettünk a CO2 Nemzeti Kiosztási Terv (NKT-2) szabályozásának véleményezésében.
A KvVM a környezetvédelmi jogszabályok tervezetéhez rendszeresen kikéri az IEF
véleményét.
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Fogyasztói tájékoztatás
Az IEF továbbra is figyelmet fordított arra, hogy az energiaszektor aktuális fejleményeiről
tájékoztassa a fogyasztókat, elsősorban aktuális szakmai anyagok és tájékoztatók
megküldésével.
2010.. folyamán elsősorban a villamos energia piac aktuális kérdéseiben média interjúkkal is
segítettük a fogyasztókat aktuális tájékoztatásokkal, továbbá honlapunk útján.
Szakmai kommunikáció
Szervezetünk tagjai számos rangos energetikai konferencián képviseltették magukat, több
alkalommal szerepeltek előadóként. Az előadások alkalmával ismertették a szabályozási
környezettel, illetve a piacnyitással kapcsolatos fogyasztói véleményeket és elvárásokat.
Az IEF tagok konferencia résztvevőként is aktívak voltak kérdések feltevésében és
vélemény, javaslat kifejtésében.
Érdekérvényesítés

Az IEF erőteljes érdekérvényesítést fejtett ki a Gazdasági Bizottságban, a NFM-ben, a
KVVM-ben, és a MEH-ben. Az IEF vezetősége nagyvállalati felső vezetőkkel
együttműködve a villamos energiapiac monopolista jellegéből adódó magas áramárai,
valamint a szintén magas hálózathasználati tarifái csökkentése végett sorozatos
személyes tárgyalásokat folytatott fenti szervezetek vezetőivel..
Fentieken kívül az IEF napilapokban szakmai véleményeket jelentetett meg a piaci
feszültségek csökkentése érdekében.
A hazai és külföldi társszervezetekkel való kapcsolatépítés tovább erősítette a tájékozódási
és érdekérvényesítési lehetőségeket.
A tevékenység legfontosabb területei:
- Villamos energia piacnyitás gyakorlati megvalósítása
- Földgáz piacnyitás, a közüzem megszűnésének előkészítése volt
- Környezetvédelmi szabályozás, CO2 kvótakiosztás

SZERVEZET
Közgyűlés

•

Az IEF 2010.. március 30-án tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlésen pozitív
szakmai értékelés volt és az előtervezett javaslatok elfogadásra kerültek.

Elnökség
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Az elnökség az év folyamán keveset ülésezett, de a tagozatok, szintjén főleg email-eken
keresztül folynak az egyeztetések.
Tagozatok

•

Az Áramtagozat, a Földgáztagozat és az Ökotagozat egyaránt e-mailben reagált a
jogalkotási folyamat során felmerülő egyeztetési igényekre. A VET és GET-tel és a
megnövekedett mennyiségű üzletszabályzatokkal sok esetben feszített ütemű munka
folyt.

Szervezeti kapcsolatok

•

Az IEF szoros együttműködést folytat a Magyar Energiafogyasztók Szövetség
(MESZ) szervezetével energiapolitikai, földgáz- és mérésügyi törvények
vonatkozásában a MESZ csatlakozásával erősítette az IEF állásfoglalásait.

•

Az IEF az uniós ipari fogyasztói szervezet, az International Federation of Industrial
Energy Consumers (IFIEC Europe) tagja. 2010. nyarán tájékoztató előadásra
meghívta az IFIEC elnökét, Günfeld urat és Szörényi Gábor (MEH) urat, hogy
beszámoljanak a 3. EU-s energiacsomaggal kapcsolatos állásfoglalásukról.

MŰKÖDÉS
Az IEF iroda megfelelő környezetet és infrastruktúrát biztosít az elnökség ülései, a tagsági
összejövetelek, fogyasztói egyeztetések számára, szemináriumok megtartására.
Az egyesület alapvető működése egészében véve biztosított.
2001. nyarától kezdve működik az IEF honlapja (www.ief.hu). 2005. végén megvizsgáltuk az
akkori helyzetet, és elhatároztuk a honlap fejlesztését és frissítését, ami a 2006-os évtől
kezdve aktuális információkkal és megújult arculattal áll a felhasználók rendelkezésére.
2010. évben a honlap frissítését az IEF irodai szolgáltatását ellátó Vydex Bt. külön díj
ellenében látta el.
VAGYON FELHASZNÁLÁSA

Az IEF bevételei az eddigiekhez hasonlóan 2010-ben is a tagok által befizetett tagdíjakból és
a pártoló tagi támogatásokból álltak.
Az IEF továbbra sem részesült költségvetési juttatásban 2010-ben.
Az egyesület rendelkezésére álló eszközök felhasználását és alakulását a számviteli
beszámoló tartalmazza.
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SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ IEF 2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
SORSZ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE
A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
B. Forgóeszközök (6.-9. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPIROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.
sorok)
C. Saját tőke (12.-13. sorok)
I. INDULÓ TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (közhasznú
tevékenység)
D. Céltartalék
E. Kötelezettségek (16.-17- sorok )
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN
(11.+14.+15. sorok)
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ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV
56
5
----56
5
----4 609
1 920
----2903
1 156
----1706
764
4 665
1 925
4 388
--4 183
205

1 674
--4 388
- 2 714

---

---

277
--277
4 665

251
--251
1 925
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EREDMÉNY KIMUTATÁS
SORSZ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A TÉTEL MEGNEVEZÉSE
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2-8)
1, Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás
a, alapítótól
b, államháztartás más alrendszerétől
2, Pályázati úton elnyert támogatás
3, Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4, Tagdíjból származó bevétel
5, Egyéb bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (10-11)
6, Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel
7, Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (1+9)
D. Közhasznú tevékenység költségei (15-16)
E. Vállalkozási tevékenység költségei
1, Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység
költségei
2, Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
F. Összes tevékenység költségei (13-14)
G. Adózás előtti eredmény
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi eredmény

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

11 452
---

10 124
---

---

---

--11 450
2

--10 040
84

11 452
12 218

10 124
12 838

--12 218
---

--12 838
---

-766

-2 714

560
------478
82
11 301
356
1
-----

186
------119
67
10 007
89
2 556
-----

Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások
- bérköltség
- megbízási díjak
- tiszteletdíjak
- személyi jellegű egyéb költségek
- személyi jellegű költségek közterhei
B. Anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Egyéb költségek, ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások
- ebből pályázati úton nyújtott támogatások
Az 1997. évi CLVI. tv. beszámolási szabályai szerinti részletek:
Költségvetési támogatás mértéke: 0 Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye: 0 Ft (nem folytatott vállalkozási tevékenységet)
Vezető tisztségviselők számára nyújtott juttatások: 0 Ft
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JELENTŐSEBB IEF ESEMÉNYEK 2010-BEN
január 5. DÉMÁSZ ESZ ÜSZ véleményezése
január 11. NCA pályázati kiírások véleményezése
január 14. Magyar Posta villamos energia adásvételi szerződés problémamegoldás (hálózati
szolgáltatás közbeszereztetése)
február 4. Lehetőség jogszabály-módosítási javaslatok benyújtására (Birinyi)
február 4. DunaCent Kft. földgáz ÜSZ véleményezése
március 9. IIR GASCON 2010 konferencia részvétel
március 12. Herczog Edit EU képviselői tájékoztató és workshop az EU-s energiaszámlázásról
március 16. „A 2009/28/EK irányelvben előírt 2020-as hazai kötelezettségvállalás teljesítésére
vonatkozó megújuló technológiaválaszték és azok gazdaságossági-értékelése” workshop
március 23. Szalontainak ipari és lakossági árak 2004-től
március 24. Elosztó szabályzati bizottsági ülés
március 30. 2009. évi FEV értékelő megbeszélés
március 30. IEF Közgyűlés
március 31. EÉT 2010. I.né. ülés
április 1. Gazdasági és informatikai bizottság - Tájékoztató a 2010. II. negyedévre vonatkozó
földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak kialakulásának körülményeiről
április 4. Bajnai levél kibocsátás csökkentési egységekre javaslat
április 5. MEH nagykereskedelmi piaci szereplőknek negyedéves tájékoztató
április 15. Feltalálók az energetikában előadás ESZK
április 19. Callis Energia Kft. földgáz kereskedői üzletszabályzat tervezetének észrevételezése
április 22. ESZK: A KÁT aktualitásai, az új megújuló irányelv (Grábner ea.)
április 23. MESZ konferencia kerekasztal Bobula moderátori felvezető véleményezése
április 26. MESZ XVII. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA
április 28. KONFERENCIA AZ ENERGIAPIACRÓL ÉS AZ ENERGIAELLÁTÁSRÓL
május 4. Hazai energetikai forrásaink és azok hasznosítási lehetőségei - GTTSz Industria
május 6. Energetika 2010 konferencia
május 11. European Commission Funded Project - Harmonisation of Gas Quality - Opportunity to
provide feedback - Misi
május 11. Workshop az újraszervezett energiapiacok működéséről, illetve a távhő, víz- és
hulladékgazdálkodás kérdésérőlönkormányzati szakemberekszámára. - Energiapiaci
ismeretek
május 11. MEH villamos ESZ költségvizsgálat mb.
május 12. Force Motrice ZRt. – A.T. Kearney GmbH konzorcium cluster workshop okos mérés
magyarországi bevezetésének előkészítésére
május 25. MESZ Elnökségi + Közgyűlés
május 25. MAVIR ÜSZ véleményezési hi. (IEF)
május 26. GTTSZ: Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban 2010-től?
május 27. IEF IFIEC mb.
június 1. ELSTER erősmágnes hatásbemutató
június 2. KSZB ülés
június 2. "Megújuló Nemzeti Cselekvési Terv" konferencia
június 3. Az elosztói hálózatok kockázat- és sérülékenység elemzése Svédországban
június 14. OGY GB Rogán energetikai előterjesztés tárgyalása (módosítók véleményezése)
június 15. Fenntartható fejlődés bizottsági ülés
június 18. Energetikai vitaforum (sajnos nekem kimaradt)
június 21. Okos mérés workshop
június 23. A villamosenergia-ellátás értékelése
június 29-30.
IIR-Konferencia "Okos mérés és okos hálózat Magyarországon
július 5. Kovács Pál en.h.álltitk. Mb. a fogyasztói érdekképviseletek problémáiról
július 9. Energetikai aktualitások mb.(KDNP Schön Péter, Volner János, Dezső, Ildi)
augusztus 6. KSZB ülés
augusztus 18. VET vélemény I. hi.
augusztus 31. MESZ Elnökségi
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szeptember 8. GTTSZ BNV konf: Energiapolitika 2011 - a Kormány Nemzeti Együttműködési Programja
szeptember 8. Kereskedelmi Szabályzati Bizottság rendkívüli ülés (Misi nem tudott menni, én sem)
szeptember 9. Energiapolitika 2011 - a Kormány Nemzeti Együttműködési Programja" 68. országos
konferencia
szeptember Kína energetikája BME Q BF08 ESZK
14.
szeptember Energoexpo 2010
21.
szeptember 42. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás
28.
október 12. Kereskedelmi Szabályzati Bizottság ülés - Misi
október 12. IEF Rendkívüli Közgyűlés - Ellenőrző Bizottsági Tag megválasztása
október 18. Felkérés a Magyarország 2030-ig szóló hosszú távú Energia Stratégiája megalkotásában
való közreműködésben - NGM kérdőív
október 21. Széchenyi terv munkafórum 3.
október 26. OGY Fogyasztóvédelmi bizottság kihelyezett ülése
október 26. MESZ rendkívüli közgyűlés - irodaavató
október 28. A magyar energia - és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai konferencia
november 8. Nemzetözi Energia Ügynökség felülvizsgálata - Meeting with Industrial Energy Consumer’s
Forum (Linde, ISD Power)
november 15. EOn villamosenergia kereskedő kft. üzletszabályzatának véleményezési határideje
november 15. KSZB rendkívüli ülés - Misi
november 17. VET-GET energetikai jogszabálytervezetek véleményezése
november 17. Csalhat-e a mérőóra 2. fogy. Fórum (Akontroll)
november 17. Fesz. minőség
november 23. WIEE Hungary Kft. (1132 Budapest, Váci út 30.) földgáz-kereskedelmi üzletszabályzatát
véleményezése
november 29. KSZ rendkívüli meghívó - Misi
november 29. EDF DÉMÁSZ Zrt. új földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat véleményezése
november 30. Európa Hajó EnKon Előadói Est
november 30. 10. Energiapolitikai Fórum - A NEMZETI ENERGIAPOLITIKÁÉRT — 2000 - 2010
december 9. Elosztói Bizottsági ülés
december 9. GTTSZ "Hogyan tovább Magyarország az EU-ban 2010-től?" + Kgy.
december 14. NFÜ KEOP akciópgm hi
december 15. A Fogyasztóvédelmi bizottság ülés
december 16. Nemzeti Megújuló Cselekvési Terv véleményezési hi.
december 27. Dr. Szaniszló Mihály elhúnyt (ünnepek között)

IEF Tervezett tevékenység és működés – 2011.

Az Elnök úr halálát követően a közgyűlés új ügyvezetést választ és az átalakulási folyamat
részeként aktualizálja az IEF alapszabályát a tagi elvárások, tagdíjak, képviseleti
demokratikus elvek jobb érvényesítése vonatkozásában.
Feladat a piac bővítésének elérése a hazai forrásokhoz több hozzáférés biztosítása. Fontos
kérdés, hogy a rendszerhasználati díj ne emelkedjen tovább, hanem csökkenjen,
struktúrájában tükrözze a ráfordításokat, csökkenjenek az indokolatlanul „zöld energia”
támogatásként kivetett adó jellegű árelemek értéke.
Tevékenység fő területei:

1. Rendszerhasználati lobbizás.
2. KÁT ár csökkentése
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3. Villamos energia piacnyitás kérdései és kereskedelmi lehetőségek (termelői források
felszabadítása, határkeresztező kapacitások bővítése és allokálása).
4. A földgáz piaci kereskedelmi elemek (tározás, tartalékolás) kérdései, GET, VET,
energetikai törvények jogi opponálása és a kereskedelmi lehetőségek javítása.

5. Környezeti kérdések (kibocsátás kereskedelem, CO2 kvóták és kreditek).
2011-es tevékenység javasolt fő irányai:

 államigazgatási kapcsolatok folyamatossá tétele (NFM, MEH, OGY) erősítése,
lobbizás, KÁT ár-csökkentése
 nagyfogyasztói egyeztetés (áramtagozat, földgáztagozat) erősítése,

 környezeti tagozat (NKT-2, új belépők, CO2 kereskedelem) aktív közreműködés,
 szakmai érdekérvényesítés,
 külföldi-nemzetközi kapcsolatok ápolása,
 Új tagok toborzása,
 Tagsági kapcsolatok fejlesztése (tájékoztatás bővítése, tagok részéről az aktivitás
növelése szakmai véleményezésekben, lobbizásokban,
 Kommunikációs és sajtó kapcsolatok erősítése.

Projekttervek:

1.
2.
3.
4.
5.

Szakmai érdekérvényesítés szakértői bázis létrehozása új tagokkal
IEF szervezet és eszközgazdálkodás költséghatékony átalakítása
Nemzetközi szabadpiaci energia árvizsgálatok
Hazai villamos energia, földgáz árak szakértői elemzése, tagok tájékoztatása
Nemzetközi kapcsolatok erősítése, lobbizás IFIEC Europa-val együtt az EU Bizottság
energia csomag megváltoztatásában

Az egyesület tevékenysége jelen körülmények között gyakorlatilag a gördülő költségvetés
módszerével tervezhető.
A fenti projekttervek a pénzügyi lehetőségek alakulásának függvényében valósíthatóak meg.
A projektek fenti sorrendje nem jelent prioritássorrendet.
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Pénzügyi terv 2011 (ezer Ft)

2011.
BEVÉTELEK
e Ft.
I.

Tagsági díjak összesen és pártoló támogatás

II.
III.

Marketing
Rendezvény
Költségvetési támogatás (pályázat elfogadása esetén)
Egyéb összesen
Bevétel összesen (I+II)

7 000

500
7.500

KIADÁSOK
IV.
V.
VI.

Költségek összesen
Projektek
Kiadás összesen (IV+V)

6.000
6.000

Megjegyzés: közelítő becslés a költségvetési számadatokra
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