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üzleti évről 

 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva” 

 

 

 

 

 

Részei: 

 - mérleg főösszeg: 59.122 e Ft./ 

 - eredménykimutatás /tárgyévi eredmény: 4184 e Ft./  

 - kiegészítő melléklet 

 - közhasznúsági melléklet 
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REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai 

Együttműködésért Alapítvány a civil szervezet megnevezése 

 

1118 Budapest, Mányoki út 14. I./4/a. civil szervezet címe 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló 

Eredménykimutatás 

1. oldal 

 
 (adatok eFt-ban) 

Kód Megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Előző év Módosítás TárgyévElőző év Módosítás Tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 12 610,00 21 119,00 0,00 0,00 12 610,00 21 119,00

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0,00 0,00

3. Egyéb bevételek 72 468,00 64 306,00 0,00 0,00 72 468,00 64 306,00

ebből:támogatások 72 468,00 64 306,00 0,00 0,00 72 468,00 64 306,00

4. Pénzügyi műveletek bevételei 72,00 1 991,00 0,00 0,00 72,00 1 991,00

A. Összes bevétel 85 150,00 87 416,00 0,00 0,00 85 150,00 87 416,00

ebből: közhasznúságú tevékenység 

bevételei 0,00 0,00 0,00

5. Anyagjellegű ráfordítások 24 711,00 19439 0,00 0,00 24 711,00 19439

6. Személyi jellegű ráfordítások 56 205,00 63675 0,00 0,00 56 205,00 63675
ebből vezető tisztségviselők 

juttatásai 4 200,00 4410 4 200,00 4410

7. Értékcsökkenési  leírás 0,00 0,00

8. Egyéb ráfordítások 809,00 0 0,00 0,00 809,00 0

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 257,00 118 0,00 0,00 257,00 118

B. Összes ráfordítás 81 982,00 83 232,00 0,00 0,00 81 982,00 83 232,00

ebből: közhasznúságú tevékenység 

ráfordítási 0,00 0,00

C. Adózás előtti eredmény 3 168,00 4 184,00 0,00 0,00 3 168,00 4 184,00

10. Adófizetési kötelezettség 0,00 0 0,00 0,00 0

D. Tárgyévi eredmény 3 168,00 4 184,00 0,00 0,00 3 168,00 4 184,00

Alaptevékenység Vállalkozásitevékenység Összesen
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1118 Budapest, Mányoki út 14. I./4/a. civil szervezet címe 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló 

Tájékoztató adatok 

 
 (adatok eFt-ban) 

 
A TÉTEL MEGNEVEZÉSE 

Előző év     

2019.12.31. 

Tárgy év     

2020.12.31. 

A Központi költségvetési támogatás 0 0 

B Helyi önkormányzati költségvetési támogatás    

C Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás   

D Normatív támogatás     

E A személyi jövedelemadó tv. Rendelkezése alapján kiutalt összeg   

F Közszolgáltatási bevétel   
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Egyszerűsített éves beszámoló 

Mérleg 
 (adatok eFt-ban) 

Kód Megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév

A. Befektetett eszközök 322 0 0

I. Immateriális javak 0 0 0

II. Tárgyi eszközök 322 0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

B. Forgóeszközök 36 057 0 59096

I. Készletek 0 0 0

II. Követelések 12 032 0 5049

III. Értékpapírok 0 0 0

IV. Pénzeszközök 24 025 0 54047

C. Aktív időbeli elhatárolások 4 268 0 26

Eszközök összesen 40 647 0 59122

D. Saját tőke 13 366 0 17549

I. Jegyzett tőke 1 000 0 1000

II. Eredménytartalék 9 198 0 12365

II. Lekötött tartalék 0 0 0

IV. Értékelési tartalék 0 0 0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 168 0 4184

VI. Tárgyévi eredméyn vállalkozási tevékenységből 0 0 0

E. Céltartalékok 0 0 0

F. Kötelezettségek 7 062 0 4854

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 062 0 4854

G. Passzív időbeli elhatárolások 20 219 0 36719

Források összesen 40 647 0 59122  
  

 

 

Keltezés: Budapest, 2021. május 26. 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 

 

REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért 

Alapítvány 

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához 

 

 

 

Az egyéb szervezet neve: REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai 

Együttműködésért Alapítvány 

Az egyéb szervezet működési formája: Alapítvány 

Az egyéb szervezet adószáma: 18744121-2-43 

Az egyéb szervezet fő tevékenységi köre:94.99 - Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel 

Beszámoló formája: Sajátos egyszerűsített éves beszámoló 

Mérleg fordulónapja: december 31. 

Mérlegkészítés dátuma: május 26.. 

 

A beszámolót Mészégetőné Keszthelyi Andrea (lakcím: 1118 Budapest, Mányoki út 14. 

I./4/a.) köteles aláírni.  

 

Az egyéb szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

  

A 2020. évben az értékelési eljárásokban, valamint az értékcsökkenések elszámolásának 

módszerében változás nem történt az előző évek elszámolásaihoz képest. 

 

Az egyéb szervezet a számviteli alapelvektől a 2020 évben nem tért el. 

 

 

 

 

 

  



Az egyéb szervezet képviseletére jogosult személy: 

 

• Mészégetőné Keszthelyi Andrea (lakcím: 1118 Budapest, Mányoki út 14. I./4/a.) – 

önálló 

Selei Adrienn (lakcím: 1138 Bp. Úszódaru u. 1. 6. em. 605. .) – együttes 

• Kotek Péter (lakcím: 1096 Budapest, Sobieski János u. 32. 5.em.6/a)-együttes 

 

 

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése: 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az egyesület által 

végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c) bekezdése alapján: 

„3. tudományos tevékenység, kutatás” 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: energiapiaci szereplők a fogyasztóktól a hatóságon át az 

iparági szereplőkig 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1293 közvetlen + honlap + blog 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 6 szabályozási javaslat, 3 piacmonitoring klub, 

energy futures sorozat, régiós think tank együttműködés, 2 hazai, 1 régiós workshop;  

 

 

 

1. REKK Think Tank események 

V4 Energy Workshop 
on the National Energy 
and Climate Plans 

2020 januárjára az összes Visegrádi ország - 
az EU tagországokkal együtt - elkészítette a 
végleges Nemzeti Energia- és Klímatervét 
(NEKT), amelyek meghatározzák a 2030-ig 
terjedő időszakra vonatkozó vállalásokat a 
kibocsátáscsökkentés, a megújulóenergia-
arány és energiahatékonyság területén. A 
workshop célja az volt, hogy a Visegrádi Régió 
országai megismerjék egymás célkitűzéseit és 
az azokhoz rendelt szabályozási 
intézkedéseket. 

V4 Energy Think 
Tank Platform 

2020. január 31.  

A power-to-gas 
technológiák és azok 
relevanciája az 
energiaágazatban 

A szakmai fórum keretében Törőcsik Ágnes 
(REKK) ismertette a power-to-gas 
technológiák koncepcióját, a költségeket 
vizsgáló REKK-számítások eredményeit. 
Professzor Dr. Michael Sterner (OTH 
Regensburg kutatói szemszögből, Laurent 
Lardon (Electrochaea, BioCat projekt) 
gyakorlati tapasztalatok alapján mutatták be a 
technológiát. Dr. Csedő Zoltán a technológia 
hazai üzemeltetési tapasztalatairól és további 
terveikről beszélt. A panelbeszélgetés 
résztvevői a P2G hazai elterjedéséről, ennek 
esetleges akadályairól egyeztettek.  

Energy Futures 
 
Eredmények: Az 
előadások 
anyagai 
 

2020. február 18. 

https://rekk.org/esemeny/223/a-power-to-gas-technologiak-es-azok-relevanciaja-az-energiaagazatban
https://rekk.org/esemeny/223/a-power-to-gas-technologiak-es-azok-relevanciaja-az-energiaagazatban
https://rekk.org/esemeny/223/a-power-to-gas-technologiak-es-azok-relevanciaja-az-energiaagazatban


Mi van a NEKT 
mögött? A HU-TIMES 
modell bemutatója 
 

2020. január elején a Nemzeti 
Energiastratégiával párhuzamosan elkészült a 
magyarországi Nemzeti Energia- és Klímaterv, 
amely 2040-ig vázolja az energiaszektor 
jövőképét. A dokumentum gerince a REKK 
által fejlesztett HU-TIMES modell 
eredményeire támaszkodik. A workshopon 
részletesen bemutattuk a modellt, vázolva a 
főbb modellezési logikát. Ismertettük a vizsgált 
szektorokra vonatkozó legfontosabb 
feltételezéseket, felhasznált adatokat, illetve 
bemutattuk a modellezés eredményeit. 

REKK Workshop 
 
 
Eredmények:  
REKK kutatóinak 
előadásai 
 

2020. március 5.  

A METÁR 
tender 
eredményeinek 
értékelése 

A Magyar Energetikai és Közmű szabályozási 
Hivatal (2019 szeptemberében hirdette meg az 
első megújulóenergia tendert Magyarországon 
A pályázók a METÁR szerinti zöld prémium 
típusú támogatásért versenyeznek A 
PiacMonitoring Klub számára szervezett 
zártkörű esemény célja volt, hogy röviddel az 
eredményhirdetés után közösen értékeljük az 
eredményeket, a pályázati folyamatot, 
valamint javaslatokat fogalmazzunk meg a 
következő pályázati körök számára.  

PiacMonitoring 
Klub 
 
Eredmény: Policy 
brief: Hogyan 
tovább a 
METÁR-
aukciókkal? Mi a 
kulcsa a további 
sikeres pályázati 
köröknek? 
  

2020. április 7.  

A koronavírus hatása 
az energiapiacokra 
 

A workshopon a COVID-19 járvány által 
okozott rövid- illetve hosszútávú hatásokat 
jártuk körül. Felsmann Balázs (REKK) a 
nemzetközi villamosenergia-piacokon 
megfigyelt változásokat elemezte. Meghívott 
előadóinkkal a hazai helyzetet jártuk körül. 
Vendégünk volt Herczeg Sándor (MAVIR), 
Istvánffy György (HUPX), Hazlach András 
(MVM Partner Zrt.).  
 

REKK Workshop 
 
 
Eredmények: 
Összefoglaló 
 

2020. április 22.  

A magyarországi 
villamosenergia-piac 
2019-es évének 
áttekintése 

A hagyományossá vált tavaszi rendezvényen 
2020-ban a nagykereskedelmi piacok mellett a 
kiskereskedelmi piacokról is szó esett. A 
nagykereskedelmi blokkban Mezősi András 
(REKK) és Csermely Ágnes (MEKH) adtak elő 
a regionális, illetve hazai árampiaci trendekről. 
A kiskereskedelmi blokkban Vékony András 
(REKK) előadására felkért előadóként 
Kecskeméti Balázs, a MEKSZ árampiaci 
szakértője reagált. 

REKK Workshop 
 
 
Eredmények: 
Összefoglaló 
 

2020. május 13.  

Klímasemleges ipari 
termelés – Hol 
tartanak az EU 
tagállamok 
szakpolitikái? 
 

A REKK által a Climate Friendly Materials 
Platform tagjaként szervezett online 
workshopon betekintést nyújtottunk néhány 
EU tagország ipari dekarbonizációt célzó 
szakpolitikájának alakulásába, és példákkal 
szolgáltunk az egyes szabályozó eszközök 
gyakorlati alkalmazására.  
Vendégek: Alföld-Boruss Márk (ITM), Lisa 
Langesaal (Holland Gazdasági és 
Klímapolitikai Minisztérium), José Antonio 
Primo Fernandez (Lafarge Cement CE 
Holding), Holger Braun (ArcelorMittal  
Eisenhüttenstadt), Vári Ilona (MOL). 

REKK Workshop 
 
 
Eredmények:  
Elhangzott 
előadások 
 

2020. június 17. 

A zöld és hatékony 
távhőtermelésben rejlő 
potenciál 
 

Az online workshopon összefoglaltuk 
MATÁSZSZ megbízásából készült 
potenciálbecslés főbb eredményeit, emellett 
megvitattuk, hogy hol tartunk a zöld és 
hatékony távfűtés megvalósulása felé vezető 

REKK Workshop 
 
 
Eredmények:  
Összefoglaló + 

2020. június 24. 

https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.org/esemeny/224/mi-van-a-nekt-mogott-a-hu-times-modell-bemutatoja
https://rekk.org/esemeny/224/mi-van-a-nekt-mogott-a-hu-times-modell-bemutatoja
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.hu/downloads/events/%C3%96sszefoglal%C3%B3_A%20magyarorsz%C3%A1gi%20villamosenergia-piac%202019-es%20%C3%A9ve.pdf
https://rekk.hu/downloads/events/%C3%96sszefoglal%C3%B3_A%20magyarorsz%C3%A1gi%20villamosenergia-piac%202019-es%20%C3%A9ve.pdf
https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.org/esemeny/234/klimasemleges-ipari-termeles-hol-tartanak-az-eu-tagallamok-szakpolitikai
https://rekk.org/esemeny/234/klimasemleges-ipari-termeles-hol-tartanak-az-eu-tagallamok-szakpolitikai
https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.hu/esemeny/219/rekk-15:-az-elmult-es-a-kovetkezo-15-ev-az-energia-es-vizikozmu-agazatokban
https://rekk.hu/downloads/events/Z%C3%B6ld%20%C3%A9s%20hat%C3%A9kony%20t%C3%A1vh%C5%91_%C3%96sszefoglal%C3%B3.pdf


úton.  
Vendégeink: Kaderják Péter (ITM), Grabner 
Péter (MEKH), Orbán Tibor (MATÁSZSZ) 

Előadások 
 

A földgázszektor 
koronavírus idején – 
kitekintéssel az 
olajiparra 
 

A workshopon arra kerestük a választ, hogy a 
földgázszektor szereplői hogyan 
alkalmazkodtak a koronavírus okozta 
sokkokhoz, és mik a várakozásaik a jövőre 
nézve. Kotek Péter (REKK) az európai és 
hazai adatokat elemezte. Panelbeszélgetésen 
vendégeink voltak: vendégeink voltak Orbán 
Anita (Tellurian Ltd.), Szekeres Eszter (MET 
Central Europe), Horváth Ágnes (MOL), 
valamint Marosvári Csaba, az MFGK vezető        
üzletfejlesztési szakértője. 

REKK Workshop 
 
 
Eredmények: 
Összefoglaló 
 

2020. július 1. 

A szénfelhasználás 
kivezetése a közép- és 
kelet-európai régióban 
 

Az online konferencia célja volt, hogy 
bemutassuk a szénkivezetés gazdasági és 
társadalmi hatásait vizsgáló, a közép- és kelet-
európai régióra fókuszáló legfrissebb 
kutatások modellezési eredményeit. Emellett 
az európai uniós és hazai energiapolitika, 
valamint az érintett energetikai nagyvállalatok 
képviselőit kérdeztük arról, hogy milyen 
stratégiákkal, milyen eszközökkel készülnek a 
lignit- és feketeszén-tüzelésű erőművek 
bezárására. 
Az eseményen Szabó László (REKK) és 
Aleksandra Gawlikowska-Fyk (Forum Energii) 
bemutatták a szénkivezetés hatásait vizsgáló, 
3-3- régióbeli országra kiterjedő modellezés 
eredményeit. Christian Redl (Agora 
Energiewende) a szénkivezetés kihívásairól 
beszélt. A policy szekcióban Catharina Sikow-
Magny (DG ENER) és Kaderják Péter (ITM) 
ismertették az uniós, illetve hazai stratégiákat 
és pénzügyi kereteket. A vállalati szekcióban 
Jan Budín (ČEZ) egy érintett vállalat 
szempontjait ismertette.  

Régiós 
Energiapolitikai 
Fórum  
 
 
Eredmények: 
Előadások 
 

2020. október 7. 

Közös érdekű 
projektek (PCI) 
tapasztalatai az 
Európai Bizottság 
felkérésére végzett 
felülvizsgálat alapján 

A REKK részese volt annak a konzorciumnak, 
amely az Európai Bizottság felkérésére ezeket 
a kérdéseket vizsgálta, 2020 tavaszán és 
nyarán részletes konzultációt is folytatott a 
legfontosabb érintett szereplőkkel TSO-kkal, 
DSO-kkal szabályozó hatóságokkal, 
érdekképviseletekkel, NGO-kkal. A 
PiacMonitoring Klub keretében a legfontosabb 
tanulságokat és eredményeket vitattuk meg A 
résztvevők egyetértettek abban, hogy a TEN-E 
rendelet sikeresen támogatta az egységes 
villamosenergia és földgázpiacok létrejöttét, és 
abban is, hogy várhatóan a jövőben a 
fenntarthatóság célja kerül a rendelet 
középpontjába.  

PiacMonitoring 
Klub 
 
 
Eredmény: 
Nyilvános 
összefoglaló 
 
 

2020. november 
3.  

Új szereplők az 
energiapiacokon: 
Aggregátorok és 
energiaközösségek 

A rendezvényen Marion Malafosse (DG 
ENER) ismertette az EU Tiszta Energia         
Csomagjában megjelent jogszabályi kereteket. 
Dirk Vansintjan (RESCOOP) bemutatta a 
Nyugat-Európban már nagy tapasztalattal 
működő energiaközösségek különböző 
formáit. Elias de Keyser (Next Kraftwerke) a 
napelemek és az aggregáció kapcsolatáról 
beszélt.  

Energy Futures 
 
 
Eredmények: Az 
előadások 
anyagai 
 

2020. november 
11. 

https://rekk.org/esemeny/231/a-zold-es-hatekony-tavhotermelesben-rejlo-potencial
https://rekk.hu/downloads/events/COVID%20g%C3%A1z%20WS_%C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf
https://rekk.org/esemeny/238/a-szenfelhasznalas-kivezetese-a-kozep-es-kelet-europai-regioban
https://rekk.hu/downloads/events/%C3%96sszefoglal%C3%B3_TEN-E_honlapra.pdf
https://rekk.hu/downloads/events/%C3%96sszefoglal%C3%B3_TEN-E_honlapra.pdf
https://rekk.org/esemeny/218/az-augusztus-9-i-angol-aramszunet-okai-es-tanulsagai
https://rekk.org/esemeny/218/az-augusztus-9-i-angol-aramszunet-okai-es-tanulsagai
https://rekk.org/esemeny/218/az-augusztus-9-i-angol-aramszunet-okai-es-tanulsagai


A panelbeszélgetésen a hazai árampiac 
szereplői vitatták meg az aggregáció 
tapasztalatait és az energiaközösségekkel 
kapcsolatos kételyeket. 

2020-ban megjelent szabályozási összefoglalók 

Hogyan tovább a 
METÁR-aukciókkal? 
Mi a kulcsa a további 
sikeres pályázati 
köröknek? 

A policy brief az első METÁR-aukció 
tapasztalataival és főbb kockázati tényezőivel 
foglalkozik.  

Policy Brief 
2020/1 

2020. április  

Az új Nemzeti 
Energiastratégia 
értékelése 

A policy briefben a Világgazdaság napilap 
felkérésére február 12. és április 22. között 
megjelent véleménycikkeket fűztük össze, 
amelyek hat tématerület köré csoportosítva 
értékelik a stratégia fő irányvonalait. 

Policy Brief 
2020/2 

2020. május 
 

A Power-To-Gas 
szerepe az energia-
értékláncban 

A 2020. februárjában szervezett Power-To-
Gas Fórumhoz kapcsolódóan a policy brief 
bemutatja, hogy a power-to-gas technológia 
milyen szerepet játszhat a jövő 
energiarendszereiben, az adott időpontban a 
keresletet meghaladó mennyiségű, megújuló 
alapú villamos energia felhasználásában, 
illetve a meglévő gázhálózatok 
kihasználásában. 

Policy Brief 
2020/3 

2020. június 

2020-ban megjelent blogbejegyzések a Metazsúl blogon 

2020-ban összesen 10 blogbejegyzés született. A legolvasottabb 5 poszt a következő volt. 

Nem fújnak új szelek Magyarországon 

Erdőre magyar! 

Időkérés! Rugalmas intézkedésekkel segíthetik a kormányzatok a megújulóenergia-beruházásokat  

Robin-Hood adó vagy megújuló-támogatás  
 

Energiavírus 
 

 

 

 

2. A REKK Alapítvány 2020. évi projektjei 

Az Európai Klíma Alap (European Climate Foundation (ECF) finanszírozásának köszönhetően 

az EUCALC modell alkalmazásával szakmai támogatást nyújtottunk az energiaunió 

irányításáról szóló rendelet (1999/2018 / EK) alapján elkészítendő hosszú távú 

éghajlatváltozási forgatókönyvek kidolgozásához és teszteléséhez. A program 2019-ben 

kezdődött és 2020-ban zárult.  

 

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének támogatásával megvalósult kutatás célul 

tűzte ki, hogy értékelje a távhőszektorra vonatkozó árszabályozás rendszerét, és megvizsgálja, 

milyen (ár)szabályozási módosítások lennének szükségesek annak érdekében, hogy a megújuló 

és/vagy kapcsolt távhőtermelési potenciál kiaknázása megvalósulhasson. A hazai távhő 

https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/105/hogyan-tovabb-a-metar-aukciokkal-mi-a-kulcsa-a-tovabbi-sikeres-palyazati-koroknek
https://rekk.org/publikacio/106/az-uj-nemzeti-energiastrategia-ertekelese
https://rekk.org/publikacio/106/az-uj-nemzeti-energiastrategia-ertekelese
https://rekk.org/publikacio/95/nyari-mikulas-az-aukciokon-elnyerheto-zold-premium-finanszirozas-buktatoi
https://rekk.org/publikacio/95/nyari-mikulas-az-aukciokon-elnyerheto-zold-premium-finanszirozas-buktatoi
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/28/nem-fujnak-uj-szelek-magyarorszagon
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/21/erdore-magyar
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/27/idokeres
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/25/robin-hood-ado-vagy-megujulo-tamogatas
https://blog.rekk.hu/bejegyzes/23/energiavirus
https://rekk.org/elemzes/285/a-hazai-tavho-arszabalyozas-ertekelese-es-modositasi-lehetosegei


árszabályozás értékelése és módosítási lehetőségei c. tanulmány  első része röviden 

bemutatja a megújuló és kapcsolt távhőtermelésre vonatkozó uniós jogszabályokat, a 

vonatkozó hazai célkitűzéseket, a biomassza és geotermikus távhőtermelés lehetséges szerepét 

az energiastratégiai célok elérésében. A tanulmány második része áttekinti az európai országok 

távhőárképzési gyakorlatát, bemutatja a hazai távhőárszabályozás rövid történetét, részletesen 

tárgyalja a jelenlegi árszabályozási gyakorlatot, és javaslatokat fogalmaz meg a jelenlegi 

árszabályozás olyan irányú módosítására, amely a szektor szereplőit a távhőszolgáltatás 

minőségét, versenyképességét és ellátásbiztonságát növelő beruházásokra, hatékonyságnövelő 

és költségcsökkentő intézkedésekre ösztönzi. A 2019-ben indult kutatás 2020-ban zárult, a 

kutatásra alapozva workshopot tartottunk „A zöld és hatékony távhőtermelésben rejlő 

potenciál” címmel. 

 

 

 

A német szövetség kormány European Climate Initiative (EUKI) programja által támogatott 

BIO SCREEN CEE projekt célja felmérni Magyarországon, Romániában és Bulgáriában az 

erdészeti biomassza energetikai hasznosításának jelenlegi állapotát és tervezett felfutását a 

2030-as Nemzeti Energia- és Klímatervek alapján. A projekt javaslatokat fogalmaz meg annak 

érdekében, hogy a régióban ne sérüljön az erdők állapota és az erdészeti biomassza-hasznosítás 

tervezett növekménye fenntartható módon valósuljon meg. Konzorciumi tagként veszünk részt 

a 2020-ban kezdődött és 2023-ig tartó projektben.  

 

 

Az International Visegrad Fund támogatásával jött létre a REKK Alapítvány által koordinált és 

három külföldi partner - az SFPA (Research Center of the Slovak Foreign Policy Association), 

az Instytut Jagielloński és az AMO (Association for International Affairs, Prague) - 

együttműködésével a V4 Energy Think Tank Platform (V4ETTP), amelynek célja strukturált 

együttműködés a V4 kormányzatok képviselőivel az energia, az energetikai diplomácia és az 

éghajlat területein, valamint a közép-európai térség nyitottsága érdekében harmadik országok 

kutatói és kormányzati szintű képviselőinek bevonásával. A program 2018-ban indult és 2019-

ben zárult. A 2019-es évben elemzett témák: A platform 2018 óta folyamatosan végzi a 

munkáját. 

2020-ben elemzett témák: 

• Green Recovery in the V4 Region  

• 2050 Decarbonisation Plans in the V4 Region  

• The role of Power-to-Gas in the V4 region: Sector coupling as an enabler of energy 

storage  

• Coal phase-out in the V4 region  

A V4ETTP együttműködés keretében 2020/21-ben megvalósult workshopok: 

• Budapest workshop 2020 January  

• Workshop The nature of post-pandemic recovery within the V4 region - Session at 

CEEC 2020  

• Green Transport in the Visegrad Region: 2020 achievements and 2030 targets 

https://rekk.org/elemzes/285/a-hazai-tavho-arszabalyozas-ertekelese-es-modositasi-lehetosegei
https://www.visegradfund.org/
https://rekk.org/elemzes/260/v4-energy-think-tank-platform
https://rekk.org/esemeny/221/v4-energy-workshop-on-the-national-energy-and-climate-plans
https://ceec.sk/
https://ceec.sk/
https://rekk.org/event/245/green-transport-in-the-visegrad-region:-2020-achievements-and-2030-targets


 

A German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

(BMU) támogatásával és a German Institute for Econimic Research (DIW Berlin) vezetésével 

létrejött konzorciumban a REKK Alapítvány a  Wise Europa és az Universidad Pontificia 

Comillas partnereként részt vesz a “Climate Friendly Materials Platform: supporting 

transition in Central and Southern Europe” pályázati együttműködésben, amely a jelentős 

széndioxid-kibocsájtó alapanyag-termelő szektorok (vas- és acélipar, vegyipar, cementipar) 

klímabarát átalakításának lehetőségeit és korlátait vizsgálja, figyelemmel az egyes országok 

szakpolitikáira és az iparági jó gyakorlatokra. A projekt 2019-ben indult. A kutatás részeként 

nemzeti kerekasztalok kerültek megszervezésre Lengyel-, Magyar- és Spanyolországban, majd 

ezek tapasztalatainak figyelembevételével Németországban 2019. tavaszán került 

megrendezésre a tapasztalatokat összegző európai kerekasztal. A projekt 2020-ban zárult.  

 

A European Climate Foundation támogatásával készült a Korai bolgár, román és görög 

ligniterőművi bezárások hatásának vizsgálata c. elemzés, amely a REKK koordinálásával, 

az osztrák TU Wien, a bolgár Centre for the Study of Democracy, a romániai Energy Policy 

Group, valamint a görög Facets S.A részvételével létrejött kutatáson alapul. Az elemzés két 

részre osztható: egyrészt modellezi, hogy néhány feketeszenes, és az összes ligniterőmű 

különböző időpontbeli bezárása milyen hatással bír Bulgária, Románia, illetve Görögország 

villamosenergia-piacára, másrészről pedig régiós szinten elemzi a korai szenes erőművi 

bezárások hatását a helyi gazdaságra. A projekt 2019-ben indult és 2020-ban zárult.  

 

 

A német szövetség kormány European Climate Initiative (EUKI) programja által támogatott 

Cactus projekt az "energy sufficiency" vagy "elégséges energiafelhasználás" lehetőségeit 

vizsgálja Magyarországra és Litvániára. Ha a fogyasztók anyagi jólétének emelkedésével 

együtt járó keresletnövekedés meghalad egy bizonyos mértéket, az energiahatékonysági 

intézkedések eredményeit semmissé teheti a megnövekedett felhasználásból adódó többlet 

karbon-kibocsátás. A projekt keretén belül a REKK megvizsgálja a hazai épület- és 

közlekedésszektorok energiakeresletet meghatározó mutatóinak/indikátorainak tendenciáit, 

becslést ad a keresletek elégséges szintjére vonatkozó potenciálokra, és modellezés révén 

számszerűsíti a két szektorban elérhető kibocsátás elkerülés mértékét. Az eredmények alapján 

ajánlásokat tesz olyan szakpolitikai eszközök kialakítására, melyek révén a kívánt kereslet 

elérhető. Konzorciumi tagként veszünk részt a 2020-ban kezdődött és 2022-ig tartó projektben.  

 

 

A European Climate Foundation támogatásával készült a Délkelet-európai gázpiacok elemzése 

melyben a nyugat-balkán és más szomszédos országok gázpiacait egységes szerkezetben 

elemeztük, kitérve a földgázkereslet, földgázkínálat, infrastruktúra, piacszerkezet és 

szabályozás múltbeli és jelenlegi alakulására, illetve a jövőbeli trendekre. Az 

országtanulmányok mellett kiemeltük a régió szempontjából legfontosabb infrastrukturális és 

piaci fejleményeket. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásában a Klímapolitikai Intézettel 

együttműködésben az „Energetikai és üvegházhatású gázkibocsátási pályák modellezése 

Albániában” című projekt eredményeképpen létrejött egy olyan energetikai modell, amely 

segíti Albániát a klímavédelmi és energetikai szakpolitikák kialakításában, ezzel javítva a 

tervezés és közvetetten az intézkedések hatékonyságát is.  

 

 

https://rekk.org/elemzes/272/klimabarat-anyagok-platform:-az-atmenet-tamogatasa-kozep-es-del-europaban
https://rekk.org/elemzes/272/klimabarat-anyagok-platform:-az-atmenet-tamogatasa-kozep-es-del-europaban
https://rekk.org/elemzes/283/korai-bolgar-roman-es-gorog-ligniteromuvi-bezarasok-hatasanak-vizsgalata
https://rekk.org/elemzes/283/korai-bolgar-roman-es-gorog-ligniteromuvi-bezarasok-hatasanak-vizsgalata


 

 

 

 

 

 

 

A 2020. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékeinek változásai eFt-ban: 

  

Nyitó bruttó 

érték eFt-ban 

Bruttó érték 

növekedés eFt-

ban 

Előző években 

elsz.  ÉCS eFt-

ban 

Tárgy évben 

elsz. ÉCS 

eFt-ban 

Kivezetett 

bruttó érték 

eFt-ban 

Kivezetett 

nettó  érték 

eFt-ban 

 

Nettó érték 

2020.12.31.e Ft-

ban 

Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tárgyi 

eszközök(beruházásra 

adott előlegek) 

322 0 0 0 332 0 0 

 

Összesen 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Az egyéb szervezet az év végén nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközökkel. 

 

 

Az egyéb szervezet követelései eFt-ban a következőek: 

 Követelés összege eFt-ban Követelés százaléka 

31.Vevők 4692 93% 

442.Követelések szállítókkal szemben 236 5% 

4731 Nyugdíjpénztári túlfizetés 118 2% 

4681.ÁFA 3 0% 

Összesen: 5049 100% 

 

Az egyéb szervezet aktív időbeli elhatárolásai eFt-ban a következőek: 

 Elhatárolás összege eFt-ban Elhatárolás százaléka 

392. Aktív időbeli elhatárolás költségek miatt 

(egyéb szolgáltatások) 
26 100% 

Összesen: 26 100% 

 

Az egyéb szervezet rövid lejáratú kötelezettségei eFt-ban a következőek: 

 Kötelezettség összege eFt-ban Kötelezettség százaléka 

44. Szállítói kötelezettség 763 16% 



45.Rövid lejáratú hitelek 0 0% 

471. Rövid lejáratú kötelezett munkavállalókkal 

szemben 
2925 60% 

46. SZJA kötelezettség 443 9% 

464 Szociális hozzájárulási kötelezettség 104 2% 

473. TB kötelezettség 605 13% 

478. Szakképzési hozzájárulás 14 0% 

Összesen: 4854 100% 

 

 

Az egyéb szervezet passzív időbeli elhatárolásai eFt-ban a következőek: 

 Elhatárolás összege eFt-ban Elhatárolás százaléka 

481. Passzív időbeli elhatárolás bevétel miatt 

(támogatás) 
36292 99% 

482. Passzív időbeli elhatárolás költség miatt 

(számviteli szolg.) 
427 1% 

Összesen: 36719 100% 

 

A 2020. évi eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 

 

A bevétel eFt-ban az alábbiak szerint oszlott meg 2020-ban: 

 Bevétel összege eFt-ban Százalékos megoszlása 

91.Értékesítés vállalkozási 

tevékenységből 
0 0% 

91.Értékesítés alaptevékenységgel 

kapcsolatosan 
21119 24% 

96. Kapott támogatás 64306 74% 

97.Pénzügyi műveletek bevételei 1991 2% 

Bevételek összesen: 87416 100% 

 

Az egyéb szervezet költségeinek (eFt) és ráfordításainak (eFt) a változását a következő 

táblázat mutatja: 

 2020.év  eFt-ban Százalékos megoszlása 

Anyagjellegű ráfordítás 19439 23% 

Személyi jell. Ráfordítás 63675 77% 

Értékcsökkenési leírás 0 0% 



Egyéb ráfordítások 0 0% 

Pénzügyi ráfordítások 118 0% 

Ráfordítások összesen: 83232 100% 

 

Tájékoztató jellegű kiegészítések: 

 

Az egyéb szervezet felügyelőbizottságának tagjai: 

- Kis András Lajos, a Felügyelő Bizottság elnöke 

(2094 Nagykovácsi, Templomkert u. 6) 

- Sugár András, a Felügyelő Bizottság tagja 

(1132 Budapest, Visegrádi utca 9., I. em. 3/a) 

- Paizs László, a Felügyelő Bizottság tagja 

(1118 Budapest, Ménesi út 78. 3. em. 2/a) 

 

A tárgy évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 3 fő. 

Elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapítása: nem volt értékcsökkenés. 

Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eszközökre-forrásokra, eredményre 

gyakorolt hatása: Nem volt. 

Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek: nincsenek. 

Mérlegen kívüli kötelezettségek: nincsenek. 

Lekötött tartalék jogcímenkénti bontásban: nincsen. 

 

 

Keltezés: Budapest, 2021. május 26. 

 
 ……………………………………… 

  képviselő 



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 

 

 

REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért 

Alapítvány  

2020. évi egyszerűsített éves beszámolójához 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:   REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-

politikai Együttműködésért Alapítvány 

székhely:   1118 Budapest, Mányoki út 14. I./4/a. 

bejegyző határozat száma:   0100/Pk.60596/2015 

nyilvántartási szám: 01-01-0012221 

képviselő neve: Mészégetőné Keszthelyi Andrea 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

• Nyilvános szakmai fórum megteremtése a hazai, európai, regionális és nemzetközi 

energiapolitikai törekvések megismertetéséhez és megvitatásához. 

• Az energiapiacok és más hálózatos közműszolgáltatások működésére, környezetére, 

szabályozására és az érintett szektorokban megvalósuló piaci működésre vonatkozó 

ismeretek bővítése, az alkalmazott gyakorlat megismertetése, oktatása és kutatása. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység 

megnevezése: 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Az egyesület által végzendő 

közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c) bekezdése alapján: 

„3. tudományos tevékenység, kutatás” 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: energiapiaci szereplők a fogyasztóktól a hatóságon át az 

iparági szereplőkig 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1293 közvetlen + honlap + blog 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 3 szabályozási javaslat, 2 piacmonitoring klub, 

energy futures sorozat, régiós think tank együttműködés, 6 hazai, 1 régiós workshop;  

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem 

értéke 

Felhasználás célja 

 Pénzeszköz  0 eFt 
tudományos tevékenység, 

kutatás 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 



Támogatás 809 eFt  0 eFt 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen: 
4.200 4.410 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 85150 eFt 87416 eFt 

ebből:   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 
0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 85150 eFt 87416 eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 81982 eFt 83232 eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 56205 eFt 63675 eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 eFt 0 eFt 

K. Adózott eredmény 3168 eFt 4184 eFt 

L. A szervezet munkájában közreműködő 

közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Igen 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Igen Igen 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Nem Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem Nem 

 

Keltezés: Budapest, 2021.május 26.   …………………………………… 
  képviselő 


