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Részei: 

 - mérleg főösszeg: 75.907 e Ft./ 

 - eredménykimutatás /tárgyévi eredmény: 2.439 e Ft./  

 - kiegészítő melléklet 

 - közhasznúsági melléklet 
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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 21 119.00 4 745.00 0.00 0.00 21 119.00 4 745.00

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0.00 0.00

3. Egyéb bevételek 64 306.00 106 753.00 0.00 0.00 64 306.00 106 753.00

ebből:támogatások 64 306.00 106 729.00 0.00 0.00 64 306.00 106 729.00

4. Pénzügyi műveletek bevételei 1 991.00 202.00 0.00 0.00 1 991.00 202.00

A. Összes bevétel 87 416.00 111 700.00 0.00 0.00 87 416.00 111 700.00

ebből: közhasznúságú tevékenység 

bevételei 0.00 0.00

5. Anyagjellegű ráfordítások 19 439.00 31374 0.00 0.00 19 439.00 31374

6. Személyi jellegű ráfordítások 63 675.00 77195 0.00 0.00 63 675.00 77195
ebből vezető tisztségviselők 

juttatásai 4 410.00 4620 4 410.00 4620

7. Értékcsökkenési  leírás 241 0.00 0.00 241

8. Egyéb ráfordítások 0.00 253 0.00 0.00 0.00 253

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 118.00 198 0.00 0.00 118.00 198

B. Összes ráfordítás 83 232.00 109 261.00 0.00 0.00 83 232.00 109 261.00

ebből: közhasznúságú tevékenység 

ráfordítási 0.00 0.00

C. Adózás előtti eredmény 4 184.00 2 439.00 0.00 0.00 4 184.00 2 439.00

10. Adófizetési kötelezettség 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0

D. Tárgyévi eredmény 4 184.00 2 439.00 0.00 0.00 4 184.00 2 439.00

Alaptevékenység Vállalkozásitevékenység Összesen
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Egyszerűsített éves beszámoló 

Tájékoztató adatok 

 
(adatok eFt-ban) 

 
A TÉTEL MEGNEVEZÉSE 

Előző év     

2020.12.31. 

Tárgy év     

2021.12.31. 

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 0 0 699

I. Immateriális javak 0 0 0

II. Tárgyi eszközök 0 0 699

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

B. Forgóeszközök 59 096 0 75070

I. Készletek 0 0 0

II. Követelések 5 049 0 17763

III. Értékpapírok 0 0 0

IV. Pénzeszközök 54 047 0 57307

C. Aktív időbeli elhatárolások 26 0 138

Eszközök összesen 59 122 0 75907

D. Saját tőke 17 549 0 19988

I. Jegyzett tőke 1 000 0 1000

II. Eredménytartalék 12 365 0 16549

II. Lekötött tartalék 0 0 0

IV. Értékelési tartalék 0 0 0

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 4 184 0 2439

VI. Tárgyévi eredméyn vállalkozási tevékenységből 0 0 0

E. Céltartalékok 0 0 0

F. Kötelezettségek 4 854 0 6749

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 854 0 6749

G. Passzív időbeli elhatárolások 36 719 0 49170

Források összesen 59 122 0 75907  
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

 

 

REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért 

Alapítvány 

2021. 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 31. 

 

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

I./4/a.) köteles aláírni.  

 

Az egyéb szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett.  

  

A 2021. évben az értékelési eljárásokban, valamint az értékcsökkenések elszámolásának 

módszerében változás nem történt az előző évek elszámolásaihoz képest. 

 

Az egyéb szervezet a számviteli alapelvektől a 2021 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: 1034 közvetlen + honlap + blog 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei 8 szabályozási javaslat, 2 piacmonitoring klub, 1 

energy futures esemény, régiós think tank együttműködés, 6 magyar nyelvű, 4 angol nyelvű 

workshop, 1 régiós energiapolitikai konferencia, REKK Est networking események, 7 

blogbejegyzés    

 

 

 

1. REKK Think Tank események  
A magyarországi gázpiac 
elmúlt évének 
áttekintése  

A 2020-as évben a földgázszektor hazai 
szereplőit a COVID-járvány és annak gazdasági 
hatásai, valamint a Krk LNG terminálon történt 
hazai lekötések tartották izgalomban. Az immár 
hagyományos, a gázév zárása után 
megrendezett workshopon áttekintettük a 
globális és a regionális gázpiac helyzetét, majd 
vendégeinkkel panelbeszélgetés keretében 
értékeltük az előző gázévet és megvitattuk, hogy 
milyen kihívásokat hoz a következő időszak.  

Piaci Jelentés 
Workshop (online)  
  
Eredmények: az 
előadások anyagai, 
Policy brief  

2021. január 13.   

Zöld közlekedés a 
Visegrádi 
Együttműködés 
országaiban - Célok és jó 
példák  

A V4 Energy Think Tank platform keretében a 
lengyel partner, az Instytut Jagielloński által 
szervezett eseményen összehasonlítottuk és 
megvitattuk a Visegrádi országok tapasztalatait 
és jövőbeli céljait a zöld közlekedés és 
elektromobilitás terén.  

V4 ETTP workshop 
(online)  
  
Eredmények:  
Az előadások 
anyagai  

2021. január 22.   

LNG-terminálok 
szabályozása  

A 2020. nyarán megjelent LNG-terminálok 
szabályozási keretei c. tanulmányban a 
Trinomics vezette konzorcium részeként arra 
kerestük a választ, hogy mely szabályozói 
korlátok és hiányosságok akadályozzák a 
működő LNG-terminálok optimális 
kihasználtságát. Az angol nyelvű online 
workshopon európai és nemzeti szabályozó 
hatóságok és terminálüzemeltetők képviselőivel, 
valamint további szakértőkkel beszélgettünk a 
témáról.  

REKK workshop 
(online)  

  
Eredmények:  
Az előadások 
anyagai,   
Az esemény 
felvétele  

2021. február 10.  



Jelentős PV kapacitás 
hatása a hazai 
villamosenergia-
rendszerre  

A jövő villamosenergia-piacán kulcskérdés, hogy 
van-e elegendő flexibilis kapacitás a változó, 
időjárásfüggő termelés kiegyensúlyozására, 
illetve kihívást jelenthet a szükséges 
tartalékkapacitás rendelkezésre állása is. A 
workshopon bemutattuk és a hazai 
villamosenergia-szektor szereplőivel megvitattuk 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
megbízásából végzett kutatásunkat és a 
modellezés során előállt főbb eredményeket.  

REKK Workshop 
(online)  
  
Eredmények: A 
kutatás eredményei, 
Összefoglaló, a az 
előadások anyagai  
  

2021. március 11.  

2050-es dekarbonizáció a 
Visegrádi Régióban: A 
2050-ig szóló, hosszú 
távú stratégiák 
megvalósításának három 
kiemelt komponense  

A V4 Energy Think Tank Platform által 
szervezett workshop célja a Visegrádi Országok 
2050-ig szóló, hosszú távú stratégiájának 
megvalósítását vizsgáló három tanulmány 
bemutatása volt.  
  
A tanulmányok témája a következő:  
  

• A 2050-ig szóló, hosszú távú 
tagállami stratégiák a V4 országokban 
(a dekarbonizációs célok 
összehasonlítása,  

• A Power-To-Gas technológia 
szerepe a régióban: az energiatárolás 
lehetősége a villamosenergia- és 
gázszektorok összekapcsolódásával,  

• A szénkivezetés 
megvalósítása a V4 országokban.  

V4 ETTP workshop 
(online)  
  
Eredmények:  
Az előadások 
anyagai  

2021. március 18.   

Nemzeti Energia- és 
Klímatervek a Duna 
Régióban - 
Villamosenergia- és 
Gázpiacok  

A REKK a Duna Régió Fenntartható energia 
prioritási terület megbízásából készítette el a 
Nemzeti Energia- és Klímatervek a Duna 
Régióban c. tanulmányt, amely a Duna Régiós 
országok Nemzeti Energia és Klímaterveiben 
(NEKT) és a nem EU tagállamok hasonló 
stratégiai dokumentumaiban meghatározott, 
2030-ra vonatkozó célokat, azok elérésére 
irányuló szakpolitikákat és intézkedéseket, 
valamint a várható eredmények és 
kölcsönhatások összehasonlító elemzését és 
értékelését tartalmazza. Az angol nyelvű 
workshopon a tanulmány villamosenergia- és 
földgázszektorral kapcsolatos részeit mutattuk 
be.   

REKK Workshop 
(online)  
  
Eredmény: 
Összefoglaló, az 
előadások anyagai  
  
  

2021. május 6.   

Szabályozási 
energiapiaci anomáliák  

A szabályozásienergia-árak elmúlt hónapokbeli 
jelentős emelkedése a magyar villamosenergia-
szektor sok szereplőjét komoly kihívások elé 
állította. A rendezvény a téma kapcsán 
megindult iparági gondolkodáshoz kívánt 
hozzájárulni azzal, hogy megpróbáltuk körüljárni 
a kiegyenlítő szabályozási kapacitás- és 
energiapiacok aktuális kérdéseit.   

PiacMonintoring 
Klub  
  
  

2021. május 18.  

Nemzeti Energia- és 
Klímatervek a Duna 
Régióban - Megújuló Hő 
és Közlekedés  

A REKK a Duna Régió Fenntartható energia 
prioritási terület megbízásából készítette el a 
Nemzeti Energia- és Klímatervek a Duna 
Régióban c. tanulmányt, amely a Duna Régiós 
országok Nemzeti Energia és Klímaterveiben 
(NEKT) és a nem EU tagállamok hasonló 
stratégiai dokumentumaiban meghatározott, 
2030-ra vonatkozó célokat, azok elérésére 
irányuló szakpolitikákat és intézkedéseket, 
valamint a várható eredmények és 
kölcsönhatások összehasonlító elemzését és 
értékelését tartalmazza. Az angol nyelvű 
workshopon a tanulmány alapján a nem-ETS 
szektor kibocsátását nagyban befolyásoló 
megújuló alapú fűtésről és közlekedésről 

REKK Workshop 
(online)  
  
Eredmény: 
Összefoglaló, az 
előadások anyagai  
  
  

2021. május 20.    



beszélgettünk meghívott vendégeinkkel.  

Villamosenergia-
rendszereink 
ellenállóképessége  

2021. január 8-án üzemzavar következtében két 
részre szakadt az egységes európai 
villamosenergia-rendszer. Az üzemzavari 
automatikák és TSOk együttműködése hatására 
a helyzet pár óra alatt helyreállt. 2021 
februárjában az Egyesült Államokban a 
rendkívüli időjárás áramszünetekhez vezetett, 
Texas államban milliók maradtak 
villamosenergia-ellátás nélkül.  
  
A REKK és a Regulatory Assistance Project 
(RAP) által közösen szervezett online 
eseményen arról beszélgettünk, hogy mi okozta 
a fenti vészhelyzeteket, és hogyan javíthatunk a 
villamosenergia-rendszerek 
ellenállóképességén.  

Energy Futures 
Workshop (online)  
  
  
Eredmények: 
Felvétel + Michael 
Hogan előadása   
  

2020. május 31.  

A karbonárazás jövője  Az online eseményen a kormányzati és kutatói 
szféra képviselőivel beszélgettünk arról, hogy a 
karbonárazás milyen módon támogathatja a 
párizsi klímaegyezmény céljainak elérését. A 
délelőtti szekcióban az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének (EU ETS) 
reformjáról, az esetleges ágazati és földrajzi 
kiterjesztésének hatásairól, délután az EU-n 
kívüli karbonárazási rendszerekről és a 
széndioxid-árakat befolyásoló tényezőkről esett 
szó.  
Előadók:  

• Botos Barbara, klímapolitikáért 
felelős helyettes államtitkár, ITM  

• Mezősi András, kutató 
főmunkatárs, REKK  

• Tom Howes, Head of Energy 
and Environment Division, IEA  

• Espen Andreassen, Head of 
the Long-term Reports at Volue Insight  

• Michael Grubb, Professor of 
Energy and Climate Change at 
University College London  

• Karsten Neuhoff, Head of 
Climate Policy Department at the 
German Institute for Economic 
Research (DIW Berlin)  

• Marissa Santikarn, climate 
change specialist at World Bank  

• Peter Vis, Senior Research 
Associate, European University 
Institute  

Régiós 
Energiapolitikai 
Konferencia 
(online)  
  
  
Eredmények: Két 
szekció felvétele + 
Előadások   
  

2021. június 8.  

Meddig maradnak a 
magas árak az 
energiapiacokon?  

Az elmúlt időszakban a villamosenergia-árak 
mellett a gázárak is emelkedtek, nehéz 
helyzetbe hozva a piaci áron vásárló 
fogyasztókat. Ideiglenes vagy tartós tényezők 
okozzák a széndioxid-kvóta, a villamos energia 
a földgáz árának növekedését? Mely kínálati és 
keresleti tendenciák jelentősek, mekkora lehet a 
szerepe a spekulatív várakozásoknak? Mekkora 
árnövekedésre számíthatnak a szabadpiaci 
fogyasztók?  
A műhelybeszélgetésen zárt körben, 
meghívásos alapon beszélgettünk a fenti 
kérdésekről.  

REKK 
PiacMonitoring Klub 
(online)  
  
  
Eredmények: Policy 
brief  

2021. október 13.  



A lakossági fűtés 
dekarbonizációs 
lehetőségei a nyugat-
balkáni országokban  

A káros emissziók csökkentése céljából számos 
nyugat-balkáni ország a szén- és biomassza 
alapú fűtésről földgázra kíván áttérni. A 
European Climate Foundation (ECF) 
megbízásából végzett kutatásunk a földgáz 
versenyképességét vizsgálta a fűtésszektorban, 
figyelembe véve a hálózatfejlesztési költségeket 
is. Az eredmények azt mutatják, hogy azokban 
az országokban, ahol a földgázhálózat kiépítése 
szükséges, magas a meg nem térülő 
beruházások kockázata, és a biomassza mellett 
a hőszivattyús fűtés a versenyképes alternatíva. 
Az online workshopon bemutattuk a kutatás 
eredményeit és az épület, illetve fűtésszektor 
szakértőivel beszélgettünk a földgáz jövőjéről az 
épületszektorban, és a kibocsátáscsökkentési 
lehetőségekről.  

REKK Workshop 
(online)  
  
  
Eredmények: 
Előadások  
  

2021. október 21.  

A magyarországi gázpiac 
elmúlt évének 
áttekintése  

A földgázszektorról szóló európai diskurzust a 
2021-es évben az elszálló gázárak, a COVID 
utáni rekonstrukció, valamint a dekarbonizációs 
célkitűzések miatt a gáz megváltozott 
megítélése határozták meg. Itthon eközben a 
hosszú távú gázvásárlási szerződés újrakötése, 
a déli szállítási útvonal kialakítása, és a 
CEEGEX likviditásának javulása voltak a további 
meghatározó fejlemények. Az immár 
hagyományos, a gázév zárása után 
megrendezett workshopon áttekintettük a 
magyar gázpiaci trendeket a globális és a 
regionális fejlemények fényében. A REKK és a 
MEKH felvezető előadásai után online 
beszélgetésen értékeltük az előző gázévet az 
ágazat kormányzati és piaci képviselőivel, 
valamint előre tekintettünk és megvitattuk, hogy 
milyen kihívásokat hoz a következő időszak.  

Piaci Jelentés 
Workshop (online)  
  
  
Eredmény: 
Előadások  
  
  

2021. november 
11.  

Nemzeti 
Hidrogénstratégiák - 
Megvalósítási tervek és 
modellezési eredmények  

A hidrogén várhatóan kulcsszerepet játszik a 
dekarbonizációs célok elérésében. A V4 Energy 
Think Tank Platform és az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által szervezett 
rendezvény összefoglalta a Visegrádi régióban a 
hidrogénnel kapcsolatos legújabb 
fejleményeket.  
Az online workshop Steiner Attila, a körforgásos 
gazdaságért, energia- és klímapolitikáért felelős 
magyar államtitkár megnyitójával kezdődött, 
majd áttekintettük azokat a friss tudományos 
eredményeket, amelyek segítenek pontosabban 
megérteni a hidrogén szerepét a klímacélok 
elérésében.  

V4 ETTP workshop 
(online)  
  
Eredmények: Az 
előadások anyagai  
  

2021. december 8.   

2021-ben megjelent szabályozási összefoglalók  
A globális, az európai és 
a magyar gázpiac 2020-
as éve és a 2021-es 
várakozások  

A policy brief a 2021. január 13-i gázpiaci 
workshopon elhangzott földgázpiaci 
fejleményeket foglalja össze.    

Policy Brief 2021/1  2021. február  

Különböző PV 
penetráció hatása a 
hazai villamosenergia-
piacra  

A policy brief az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium megbízásából végzett kutatásunk 
módszertanát és eredményeit mutatja be.  

Policy Brief 2021/2  2021. március   

Hatással van-e a verseny 
intenzitása a megújuló 
aukciókon kialakult 
árakra?  

Az elemzés központi kérdése hét esettanulmány 
vizsgálatán keresztül az, hogy a 
megújulóenergia-aukciókon az intenzívebb 
verseny alacsonyabb árakat eredményez-e.   

Policy Brief 2021/3  2021. április  



The future of the 
electricity sector in the 
Danube Region  

A policy brief a Duna Régió országainak nemzeti 
energia- és klímaterveiben, illetve 
energiastratégiáiban a villamos energiával 
foglalkozó fejezeteit elemzi és hasonlítja össze.   

Policy Brief 2021/4  2021. április  

The future of natural gas 
in the Danube Region  

A policy brief a Duna Régió országainak nemzeti 
energia- és klímaterveiben, illetve 
energiastratégiáiban a földgázszektorral 
foglalkozó részeit elemzi és hasonlítja össze.  

Policy Brief 2021/5  2021. április  

The development of 
renewable heating and 
cooling in the Danube 
Region  

A policy brief a Duna Régió országainak nemzeti 
energia- és klímaterveiben, illetve 
energiastratégiáiban a megújuló fűtéssel, illetve 
hűtéssel foglalkozó fejezeteit elemzi és 
hasonlítja össze.  

Policy Brief 2021/6  2021. április  

Renewable targets and 
policies in the transport 
sector of the Danube 
Region  

A policy brief a Duna Régió országainak nemzeti 
energia- és klímaterveiben, illetve 
energiastratégiáiban a zöld közlekedéssel 
foglalkozó fejezeteit elemzi és hasonlítja össze.  

Policy Brief 2021/7  2021. április  

2021-ben megjelent blogbejegyzések a Metazsúl blogon  
2021-ben összesen 7 blogbejegyzés született. A legolvasottabb 3 poszt a következő volt.  

A megújulók okozzák a magas villamosenergia-árakat? Az adatok nem ezt mutatják! – 2021. október 20.   

Soha nem látott magasságokban a szén-dioxid-kvóta ára – 2021. február 19.   

Ki fizet többet? – Referenciaár alatti ajánlatok versenye a második METÁR-aukción – 2021. február 25.   

  

   

1. A REKK Alapítvány 2021. évi projektjei  

  

A REKK Alapítvány kutatást végez a megújuló energiaforrásokra alapozott város- és távfűtési 

projektek végrehajtását akadályozó tényezők felmérésére, illetve geotermikus adottságokkal 

rendelkező településeken rendelkezésre álló megújuló bázisú város- és távfűtési potenciál 

vizsgálatára. A kutatást az ITM által támogatott ún. „Dekarbonizált Mórahalom - 

geotermikus alapú fenntartható, kombinált zöldenergetikai mintaprojekt kistelepülések 

számára” elnevezésű projekt keretében végezzük, együttműködésben Mórahalom Város 

Önkormányzatával, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségével és az InnoGeo Kft-

vel. A projekt 2021-ben kezdődött és 2023-ig tart.   

  

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. Jelen szerződés keretein 

belül az EUCALC modellt tovább fejlesztjük, hogy a FiT55 forgatókönyvek is vizsgálhatóvá 

váljanak. A FiT55 forgatókönyv mellett kölün vizsgáljuk az ESR és ETS szektorokhoz köthető 

szakpolitikai intézkedéseket, valamint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF), és a 

Kohéziós Alap (CF) alkalmazhatóságát. A projektet a REKK a Green Policy Center 

munkatársaival közösen végzi. A modell továbbfejlesztése 2021-ben kezdődött és 2023-ig 

tart.   

  

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.   

  

A szintén 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.   

  

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 Platform2021 (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 platform 2018 

óta folyamatosan végzi a munkáját.  

2021/2022-ben elemzett témák:  

• Fit for 55 – How to lift 2030 climate ambitions in the V4 Region  

• Mapping the impacts of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on 

the Visegrad Region   

• V4 cooperation opportunities for green hydrogen project development  

• Outlook for RES auctions systems in the V4 region  

  

  

2021-ben a European Climate Foundation (ECF) támogatásával készült a CBAM vagy szén-

dioxid-árképzés? A különböző lehetőségek hatása a WB6 országaira c. kutatás. A projekt a 

javasolt szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmus (CBAM) és a lehetséges alternatíváinak (pl. 

a szén-dioxid-árazás bevezetése) a Nyugat-Balkán (WB6) országainak villamosenergia-

ágazatára tett hatásait vizsgálja, valamint javaslatokat fogalmaz meg kapcsolódó 

jogszabálymódosításokra. Az elemzés kiterjed a villamosenergia-mixre, az üvegházhatású 

gázok kibocsátásra, a villamosenergia-árakra, az áramkereskedelemre és az átviteli 

rendszerüzemeltetők bevételeire gyakorolt hatásokra.   

  

A lignittüzelésű villamosenergia-termelés korai felhagyásának értékelése Koszovóban c. 

kutatás a European Climate Foundation támogatásával valósult meg. A projekt a koszovói 

villamosenergia-rendszer jövőbeli fejlődésére vonatkozó forgatókönyveket dolgoz ki és értékel 

a két legkorszerűbb EU-szintű modell - a REKK európai villamosenergia-piaci modellje 

(EPMM) és a TU Wien GREEN-X modellje - segítségével. A modellezési adatbázis és a 

legfontosabb feltételezések a koszovói gazdasági és környezetvédelmi minisztériumok és a 

rendszerirányító képviselőivel szoros együttműködésben kerültek kidolgozásra.   

  



A Hosszútávú villamosenergia-ellátási lehetőségek Szerbia számára c. kutatás a szerbiai 

villamosenergia-rendszer jövőbeli fejlődésére vonatkozó forgatókönyveket dolgoz ki és értékel. 

A REKK európai villamosenergia-piaci modelljét (EPMM) és a TU Wien GREEN-X modelljét 

felhasználva teljeskörű, részletes értékelés nyújtható Szerbia számára. A forgatókönyvek 

szerbiai szakértőkkel konzultálva kerültek dolgozásra, hogy tükrözzék a helyi 

gondolkodásmódot és stratégiai célokat. A kutatást az ECF támogatta.   

  

Ugyancsak a European Climate Foundation támogatásával valósult meg Az épület szektor 

földgázkeresletének becslése a nyugat-balkáni régióban c. kutatás. Korábbi 

tanulmányunkban bemutattuk és jellemeztük a nyugat-balkáni országok (WB6) földgázpiacait 

és hálózatát, és azt találtuk, hogy a régió komoly célokkal rendelkezik a gázhálózat-

fejlesztésben. A földgázinfrastruktúra kiépítése és a gázfűtés elterjedése az épületszektorban 

erős lock-in hatással járna, ezért megvizsgáltuk, hogy valóban a földgáz-e a 

legköltséghatékonyabb fűtési mód az épület szektorban – teljes rendszer költséget tekintve, 

beleértve a hálózatfejlesztést, a háztartás egyedi beruházásait, a tüzelőanyag- és üzemeltetési 

költségeket a teljes élettartamra vetítve. A tanulmány első része számszerűsíti az földgáz 

átviteli és elosztóhálózat kiépítésének költségét. A tanulmány második része egy háztartás 

szemszögéből mutatja meg a gázra való áttérés költségeit, és más alternatív fűtési módokkal 

hasonlítja azt össze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2021. 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) 

0 940 0 241  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 5 528 31% 

442.Követelések szállítókkal szemben 236 1% 

364 Adott kölcsön 12 000 68% 

4681.ÁFA 0 0% 

Összesen: 17 763 100% 

 

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

 Elhatárolás összege eFt-ban Elhatárolás százaléka 

392. Aktív időbeli elhatárolás költségek miatt 

(egyéb szolgáltatások) 
138 100% 

Összesen: 138 100% 

 

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

 Kötelezettség összege eFt-ban Kötelezettség százaléka 

44. Szállítói kötelezettség 736 11% 

468 ÁFA 945 14% 

471. Rövid lejáratú kötelezett munkavállalókkal 

szemben 
3 228 48% 

46. SZJA kötelezettség 696 10% 

464 Szociális hozzájárulási kötelezettség 337 5% 

473. TB kötelezettség 774 11% 

478. Szakképzési hozzájárulás 33 1% 

Összesen: 6 749 100% 

 

 

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

 Elhatárolás összege eFt-ban Elhatárolás százaléka 

481. Passzív időbeli elhatárolás bevétel miatt 

(támogatás) 
48 743 99% 

482. Passzív időbeli elhatárolás költség miatt 

(számviteli szolg.) 
427 1% 

Összesen: 49 170 100% 

 



A 2021. évi eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések: 

 

A bevétel eFt-ban az alábbiak szerint oszlott meg 2021-ben: 

 Bevétel összege eFt-ban Százalékos megoszlása 

91.Értékesítés vállalkozási 

tevékenységből 
0 0% 

91.Értékesítés alaptevékenységgel 

kapcsolatosan 
4 745 4% 

96. Kapott támogatás 106 729 96% 

96.Kerekítési különbözet 24 0% 

97.Pénzügyi műveletek bevételei 202 0% 

Bevételek összesen: 128 200 100% 

 

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

táblázat mutatja: 

 2021.év  eFt-ban Százalékos megoszlása 

Anyagjellegű ráfordítás 31 374 29% 

Személyi jell. Ráfordítás 77 195 71% 

Értékcsökkenési leírás 241 0% 

Egyéb ráfordítások 253 0% 

Pénzügyi ráfordítások 198 0% 

Ráfordítások összesen: 109 261 100% 

 

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 5 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, 2022. május 31. 

 
 ……………………………………… 

  képviselő 



KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET 

 

 

REKK Regionális Energia- és Infrastruktúra-politikai Együttműködésért 

Alapítvány  

2021. 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. 

1. 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: 1034 közvetlen + honlap + blog 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 8 szabályozási javaslat, 2 piacmonitoring klub, 1 

energy futures esemény, régiós think tank együttműködés, 6 magyar nyelvű, 4 angol nyelvű 

workshop, 1 régiós energiapolitikai konferencia, REKK Est networking események, 7 

blogbejegyzés    

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 0 eFt  0 eFt 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen: 
4.410 4.620 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 87 416 eFt 111.700 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)] 87 416 eFt 111.700 eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 83 232 eFt 109.261 eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 63 675 eFt 77.195 eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 eFt          0 eFt 

K. Adózott eredmény 4 184 eFt 2.439 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] Nem Nem 

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

 

Keltezés: Budapest, 2022.május 31.   …………………………………… 
  képviselő 
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