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Közhasznúsági jelentés
tevékenységéről

és Éves beszámoló a PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY 2010. évi

A PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY közhasznú szervezet, amely célul tűzte ki az
energiatakarékossággal,
energiahatékonysággal, a megújuló forrásból származó energiák
felhasználásával kapcsolatos tudományos munkák, valamint az ezekkel összefüggő kutatással
és fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek támogatását. Ugyancsak nagy hangsúlyt kíván
fektetni
az
alapítvány
a tudatos
energiafogyasztói
társadalom
létrehozás ának
szemléletformálással, oktatással történő elősegítésére.
A fenti célok megvalósítása érdekében alapvető jelentőségű az azokhoz szükséges
eszközöknek a társadalommal történő minél szélesebb körű megismertetése, amelyet
konferenciák, rendezvények, képzések szervezésével és támogatásával, energiatudatossági és
-takarékossági országos kommunikációval, valamint kiadványok készítésének és terjesztésének
támogatásával kíván megvalósítani.
Ezek mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a jövő energetikai fejlesztéseit
energiastratégia és energiapolitika kidolgozására.

körvonalazó

Az alapítvány pénzeszközeit e célok támogatására lehet felhasználni, az alapító okiratban
lefektetett elvek és a kuratórium döntéseinek megfelelően, tekintettel az adományozók
kívánságaira. Az adományozók az alapítvány függetlenségét nem csorbíthatják.

Adószám:
Nyilvántartási

18000672-1-41
szám (Cg.): 10977

Bankszámlaszám.
A nyilvántartásba
1. A számviteli

10300002-10484665-49020016
vételi bírósági határozat

száma: 16 Pk. 61.056/2009/1, kelte: 2009.12.7.

beszámoló

A PRO ENERGIA ALAPÍTVÁNY 2010. évi gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 585.976 ezer Ft., a saját tőke 182.373 ezer Ft. A részleteketjelentésünk 1. melléklete
tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból áll.

2. Költségvetésí támogatás

felhasználása

Az alapítvány 2010-ben költségvetési forrásból támogatást nem kapott, ideértve a
személyi jövedelemadó
1 %-ának adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználását is.

3. Vagyonfelhasználással

kapcsolatos kimutatás

A Szervezet tartaléka (vagyona) 2010. év végén 182.373 ezer Ft volt. Az alapítvány
arra törekedett, hogy az év folyamán kapott támogatásokat fel is használja közhasznú
céljainak elérése érdekében, azonban figyelemmel volt a működés folyamatosságára
és
biztonságára is. A vagyon felhasználását jelentésünk 2. melléklete részletezi.
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4. Cél szerinti juttatások

kimutatása

Szervezetünk nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni, sem egyéb juttatásokat.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített
önkormányzattói,
települési önkormányzatok
szerveitől kapott támogatás mértéke

állami

pénzalaptöl,
helyi
társulásátél
és mindezek

Alapítványunk a címben felsorolt forrásokból támogatást nem kapott.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
illetve összege

értéke,

Szervezetünk személyi jellegű kiadása 29.281 ezer Ft volt. Az alapítvány tisztségviselői
és alkalmazottja költségtérítésben nem részesültek. A szervezetnél indokolatlan
kifizetés nem történt. A vezető tisztségviselők a tárgyévben tiszteletdíjat kaptak,
melynek összege 18.200 ezer Ft volt (1. melléklet).
7. A közhasznú tevékenységről

szóló tartalmi beszámoló

A PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY Kuratóriuma - összhangban az alapító okiratban
rögzített célkitűzéseivel, valamint a 2010-2025. közötti időszakra vonatkozó energetikai
stratégiájában körvonalazott alapelvekkel, várható folyamatokkal - 2010. év folyamán,
munkatervének megfelelően, öt projektre írt ki meghívásos pályázatot:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Energetikai témájú pályázati forrásokat rendszerező szoftver
Épületek energiahatékonyságát elemző szoftver
A földgáz közlekedésben betöltött szerepének átfogó elemzése
Megújuló energiafelhasználás döntés-előkészítő szoftver
Energiatudatossági és -takarékossági országos kommunikáció

A pályázatok beérkezését követően a Kuratórium azokat értékelte és döntést hozott a
megvalósításukról. Az Alapítvány a támogatás odaítélése során - figyelemmel az
aján1attételi felhívásban szereplő értékelési szempontokra - nagy felkészültségű, jó
üzleti hírnevű, megbízható partnerek mellett döntött.

7.6.

Az Alapítvány 2010. október 28-án"A magyar energia- és környezetpolitika
összefiiggései, új kihívásai" címmel konferenciát szervezett a Magyar
Tudományos Akadémia Dísztermében.
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A projektek rövid ismertetése
7.1 Energetikai témájú pályázati forrásokat rendszerező szoftver
Az információs rendszer az alábbi pályázati forrásokat fogja össze:
Európai Uniós pályázati lehetőségek
);> Magyarországon kezelt európai uniós források
Új Széchenyi Terv alá tartozó pályázatok
Európai Területi Együttműködési programok alá tartozó pályázatok
Európai Gazdasági Térség (EGT) alá tartozó pályázatok
);> Európai Unióban (Brüsszelben) közvetlenül kiírt nemzetközi pályázatok
FP7 (Seventh Framework Programme, azaz a hetedik keretprogram stb.)
Hazai energetikai témájú pályázati források
);>
Minisztériumok által kezelt pályázatok
Nemzeti Energiatakarékossági Program
Zöld Beruházási Rendszer stb.
);>
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kezelt pályázatok
);>
Magyar Energia Hivatal által kiírt pályázatok
);> Non-profit szervezetek által kiírt pályázatok
A "naprakész" információs rendszerhez 20 ll. január végétől bárki díjmentesen
hozzáférhet a PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY honlapján keresztül.
A számítógépes szoftver-rendszer díjmentes szolgáltatásként lehetővé teszi, hogy az
összes energetikai pályázati lehetőségről gyorsan és naprakészen kapjon az
érdeklődő felhasználó alapinformációkat, és az általa kívánt kategóriák szerint
szűmi tudja a kínálkozó lehetőségeket.
7.2 Épületek energiahatékonyságát elemző szoftver
A projekt célja: energiahatékonysági beruházások megvalósítását segítő, egyszerűen
kezelhető döntés-előkészítő szoftver kifejlesztése vállalkozások, önkormányzatok,
közintézmények stb. számára.
A program az épületek energiahatékonysági fejlesztését három szempontból elemzi:
1. hőtechnikai adottságok javítása
utólagos külső hőszigetelés
külső nyílászáró-csere
hővisszanyerő szellőzés létesítése
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2. fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
kazánok cseréje
automatikus szabályozások kiépítése
fűtési- és használati me1egvíz-rendszerek korszerűsítése
hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése
3. világítási rendszerek korszerűsítése
fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje
kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése,
eredményező szakaszolások, mozgás érzékelők beépítése

energia

megtakarítást

A számítógépi program-rendszer 2011. január végétől bárki számára díjmentesen
hozzáférhető a PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY honlapján keresztül.
A kifejlesztett szoftver az épületek fenntartói, üzemeltetői számára segítséget nyújt
az optimális energiahatékonysági beruházás meghatározásában, amely mind
műszaki tartalma, mind gazdaságossága szempontjából megfelel napjaink
követelményeinek (az érvényben lévő rendeleteknek és tanúsítási standardoknak).

7.3 A földgáz közlekedésben betöltött szerepének átfogó elemzése
A tanulmány az alábbi kérdéskörökről tartalmaz elemzést
1. Alternatív üzemanyagok helyzetének bemutatása
2. LPG és eNG jellemzői
a földgáz alapú üzemanyag előállítása,
a földgáz alapú üzemanyag tárolása,
a földgáz alapú üzemanyag szállítása.
3. Technológiák feltérképezése a földgáz, mint üzemanyag felhasználásának
terül etén
szabványok,
gyártók,
átalakítási lehetőségek,
biztonsági megoldások.
4. Energiatakarékossági összehasonlító vizsgálatok a járműhajtások terül etén
5. A gázüzeműjárművek helyzete Európában, Magyarországon
6. ló gyakorlatok bemutatása
7. A földgázüzeműjárművek előnyei és hátrányai
8. A földgázüzemű járművekkel kapcsolatos jogszabályok áttekintése
9. Környezetszennyezési összehasonlító vizsgálatok
10. Autógáz töltőállomások létesítésének és működtetés ének szabályozása
ll. A földgázüzemű járművek gazdaságossági vizsgálata, megtérülés számítások
12. Ajánlások
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Az átfogó elemzést a Pro Energia Alapítvány 2010. október elején tette közzé a
honlapján, míg a földgáz töltőállomások gazdaságossági számításait elősegítő
számítógépi szoftver december végére készült el.
Az elemző tanulmány tartalma alapján már döntések hozhatók a konkrét K+F+I
projektek esetleges támogatásáról, illetve a földgáz közlekedésben betöltött szerepének
erősítését célzó kommunikációról.

7.4 Megújuló energiafelhasználás döntés-előkészítő szoftver
A projekt célja: a megújuló energiák felhasználását segítő, döntés-előkészítő szoftver
kifej lesztése önkormányzati épületek, közintézmények, vállalati irodai és üzemi
épületek stb. számára.
A program különállóan kitölthető modulokat tartalmaz, melyek együttes elemzésével
nyolc aspektusban vizsgálja a megújuló energia hasznosítási lehetőségek változatait:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

épületenergetikai/racionalizálási modul
távfűtőműves modul
megújuló energia potenciál modul
szél energia modul
biogáz előállítás modul
geotermális energia hasznosítási modul
napenergia modul
fenntarthatósági modul

A döntéselőkészítő szoftver 2010. december végére készült el és 2011. január végétől
díjmentesen hozzáférhető az Alapítvány holnapján keresztül.
A számítógépi programrendszer a nem mérnök felhasználók számára is közérthető
javaslatokat ad a beruházási alternatívák kérdéskörében.

7.5 Energiatudatossági és -takarékossági országos kommunikáció
Célja: felhívni a lakosság figyelmét a tudatos energiahasználatra,
amely
környezetvédelmi és költség szempontból is kiemelt jelentőségű. A lakosság
érdeklődésének növelése erős imidzsépítő és nagy elérést biztosító komplex
kampánnyal.
A kampány kommunikációs célcsoport ja: 18 évnél idősebb lakosság.
Időszak, területi lefedettség: 2,5 hónapos elnyújtott, folyamatos jelenléttel, országos
kampány.
Feladat: minőségi környezetet biztosító, komplex üzenetek átadását támogató
médiumok használata, valamint megtalálni azt a környezetet, ahol a célcsoportunk
sokkal fogékonyabb az üzenet befogadására.
PRO ENERGIA ALAPÍTV ÁNY
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Médiaválasztás: célcsoport médiahasználati szokásai, az üzenet jellege és a kreatív
ötletek alapján.
Az energiatudatossági és -takarékossági
augusztus közepéig tartott.

országos kampány június elején indult és

A kampány eredményeiről felmérés készült. Hatásainak rövid összegzése
Az energiatudatosságot a válaszadók egyértelműen napjaink aktuális és releváns
kérdésének tartják.
A megkérdezettek többsége fel tudott idézni energiatakarékossággal kapcsolatos
kampányt.
A használt kreatív kulcselemeket és üzenetet a megkérdezettek jelentős része
vissza tudta idézni.
Nemcsak a kampányt, hanem a hirdetőt is hozzá tudták kapcsoini az üzenethez.
Legtöbben televíziós és közterületen lehelyezett hirdetéssei találkoztak.
A válaszadók próbálnak energiatudatosan élni, vagy ha eddig nem tették, akkor a
kampány hatására átgondolják energiafogyasztásukat.
Összességében elmondható, hogy a kampány elérte a kitűzött célokat.

7.6 A magyar energia- és környezetpolitika
szervezett konferencia

összeftiggései, új kihívásai címmel

A 2010. október 28-án, az MTA Dísztermében rendezett nemzetközi konferencián
neves tudósok, egyetemi tanárok, magasrangú állami vezetők és szakpolitikusok,
valamint hazai és külföldi energetikai szakértők tartottak előadást.
A díjmentes konferenciára meghívót kaptak: az energiaipar szereplői, az
államigazgatás, a tudomány, az oktatás és képzés képviselői, energetikai
tanácsadók, tudományos szervezetek, beruházók, tervezők, kivitelezők, gyártók,
energetikusok, pályázatkészítők, média, stb.
A tudományos program az alábbi két témakör köré csoportosult:
az energiagazdálkodás szakpolitikai céljai, feltételei és feladatai;
az energia- és kömyezetpolitika tudományos, nemzetközi és szabályozási
összefüggései, keretei.
Az előadásokat moderált vita, kérdések és válaszok követték.
A konferencián
megtekinthetők.

elhangzott
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Végül megállapítható, hogy a Pro Energia Alapítvány az alapító okiratban rögzített
közhasznú tevékenységeket a 2010. év folyamán eredményesen végezte és a 201I.
évi programunk is lehetőséget teremt a közhasznú tevékenység folytatására. Az
előzőekben vázoltakat figyelembe véve az Alapítvány a közhasznú szervezetek
részére előírt törvényes követelményeknek összességében eleget tett.
Az alapítvány ezúton is kifejezi köszönetét mindazoknak, akik tevékenységének
ellátásához a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtottak.

Budapest, 2011. április 30 .

.~.~.
Kuratóriumi elnök

Mellékletek:
Számviteli beszámoló adatai
Vagyoni helyzet alakulása

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Pro Energia Alapítvány Kuratóriuma 20 ll. május 20-i
ülésén elfogadta.
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Értékcsökkenési

29281

leírás

1 655

Egyéb ráfordítások

4

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG

EREDMÉNYE

Pénzügyi műveletek bevételei

164277
18096

Pénzügyi műveletek ráfordításai
PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI

EREDMÉNY

18096
182373

Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
RENDKÍVÜU

EREDMÉNY

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

182373

Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY

182373

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

182373

Közhasznú

~,

.

adatai

Összes közhasznú tevékenység bevétele

920096

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

902000

- alapítótói

2000

- központi költségvetésből
- helyi önkormányzattói
- egyéb

900000

Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből

származó bevétel

Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel

18096

Vállalkozási tevékenység bevétele
Összes bevétel

920096

Közhasznú tevékenység ráfordításai

737723

Anyagjellegű ráfordításai

706783

Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési

leírás

Pro Energia Alapítvány

29281
l 655
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Egyéb ráfordítások

4

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési

leírás

Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
Összes ráfordítás

737723

Adózás előtti vállalkozási eredmény
Adófizetési kötelezettség
Tárgyévi vállalkozási eredmény
Tárgyévi közhasznú eredmény

182373

adatok
Személyi jellegű ráfordítások

29281

Bérköltség

22874

bérköltségből: megbízási díjak
bérköltségből: tiszteletdíjak

18200

Személyi jellegű egyéb kifizetések

231

Bérjárulékok

6 176

A szervezet által nyújtott támogatások

A számviteli beszámoló szabályszerűségét,
megbízhatóságát
és valódiságát könyvvizsgáló
A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló
neve, címe és kamarai tagsági száma:"FER-MA"
és Adótanácsadó
Kft., 7751 Szederkény, Pécsi út 26., Budzsáklia Istvánné, 005082

Budapest,

2011. április 30.

.

J ,
Kurat

Pro Energia Alapítvány

ellenőrizte.
Könyvviteli

áthFeren~D
riumi elnök
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2. M ell é k let
Vagyoni helyzet alakulása

Fordulónap:
2010. december 31.
Beszámolási időszak: 2010. február 10. - 2010. december 31.

1000HUF

Előző év

lnduló tőke
••••••••••••••
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Tőkeváltozás
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Vállalkozási
eredmény
................................ __
__ _ .._
Közhasznú tevékenység eredménye
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Változás
Értékben
%-ban

Tárgyév
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1 000

100.00_
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182373

O
182373

0.00
100.00

A vagyoni helyzetet megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk
közlése nem szükséges.

Budapest, 2011. április 30.

Pro Energia Alapítvány
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