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I. BEVEZETÉS 

 

 

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. 2009 márciusában 

jött létre az Intelligens Energia Európa (IEE) Program támogatásával, hazánkban elsőként, és 

eddig egyetlen regionális keretek között működő energia ügynökségként. 

Az Ügynökség működésének alapvető célja az új és megújuló energiaforrások 

felhasználásának növelése, az energiahatékonyság elősegítése, az energiaforrások racionális 

felhasználásának támogatása, valamint az energiadiverzifikáció megvalósítása az Észak-

alföldi régióban, ezzel elősegítve a hazai energiapolitika célkitűzéseinek megvalósulását. 

Bizonyított tény, hogy azok a területek/régiók, ahol olyan szervezetek (energia ügynökségek, 

innovációs vagy fejlesztési ügynökségek) működnek, melyek felkarolják a megújuló energia 

és az energiahatékonyság témakörét, ott az országos átlagnál nagyobb mértékűek a megújuló 

energiaforrásokra alapozott beruházások, mint ahogy ez az Észak-alföldi régióban is 

megmutatkozik. 

Ennek oka, hogy a programjaink, tevékenységünk által jelentősen nő az energiatudatosság a 

lakosság körében valamint a vállalkozásoknál és az önkormányzatoknál, így tisztában vannak 

ennek jelentőségével és fontosságával, látják nem csupán a környezeti előnyöket, hanem a 

megtakarítások lehetőségét, ezért hajlandóak beruházni is, hiszen sokak számára ez a 

fennmaradást segítheti elő. 

 

Az Ügynökség hivatalos elérhetőségei 

 

Székhely: 

Nyíregyházi Főiskola épülete 

4400 Nyíregyháza 

Sóstói út 31/B, „A” épület III. emelet 345. 

 

Fióktelep: 

4024 Debrecen 

Szent Anna utca 34. 

 

Telefon: 06 42/599-400; 2816-os mellék 

Fax: 06 42/999-635 

E-mail: info@enerea.eu 
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II. HUMÁN ERŐFORRÁS 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. személyi állománya a 2013. március 8-ai adatok szerint:  

 

POZÍCIÓ 

MEGNEVEZÉSE 
NÉV MUNKAIDŐ MUNKÁBA ÁLLÁS DÁTUMA 

Ügyvezető Vámosi Gábor 
Teljes munkaidő 

– 8 óra 
2009. április 

Irodavezető 
Molnárné Kovács 

Zsuzsanna 

Teljes munkaidő 

– 8 óra 
2009. június 

Regionális 

fejlesztésekért felelős 

projekt menedzser 

Oláh Gyula 
Teljes munkaidő 

– 8 óra 
2012. május 

Regionális 

fejlesztésekért felelős 

projekt menedzser 

Matusz Ildikó 
Teljes munkaidő 

– 8 óra 

2009. június (2010. 

december - 2012. 

december: passzív 

állományban; 2013. 

januártól: aktív 

állományban) 

Nemzetközi projekt 

menedzser 
Szabó Valéria 

Teljes munkaidő 

– 8 óra 
2010. március 

Hazai projekt 

asszisztens 
Patai Krisztina 

Teljes munkaidő 

– 8 óra 
2011. augusztus 

Hazai projekt 

asszisztens 
Szabó Mariann 

Teljes munkaidő 

– 8 óra 
2012. október 

Nemzetközi projekt 

asszisztens 
Karóczkai Emese 

Részmunkaidő 

– 4 óra 
2012. október 
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III. AZ ENEREA NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS 

TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA 

 

  

11..  PPRROOJJEEKKTTGGEENNEERRÁÁLLÁÁSS  

 

Az ENEREA programjai és tanácsadási tevékenysége kapcsán számos megújuló 

energiaforrások használatát elősegítő, energiahatékonysági célú pályázatot generált a jelen 

beszámolási időszak alatt is. 

 

A) MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ, HASZNÁLATI MELEG VÍZ 

ELŐÁLLÍTÁSÁT ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉST SZOLGÁLÓ NAPKOLLEKTOR-RENDSZER KIÉPÍTÉSE 

ALPROGRAM (ZBR-NAPKOLLEKTOR-2011) 

 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 

keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény 10. §-a és az ENSZ Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 

évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet 

alapján a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekből származó bevételt Zöld 

Beruházási Rendszer keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését 

célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az 

éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani. 

 

Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. A hagyományos építésű házak elavult 

fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei többlet széndioxid kibocsátást okoznak. Az 

energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló 

épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt 

gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára megfelelő állami támogatás nélkül. Ezért az 

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer alprogramjai lehetőséget nyújt a lakosság 

számára, hogy lakóépületeik felújításával, korszerűsítésével hozzájáruljanak az ország 

klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő 

kiadásaikat. 
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A pályázat tárgya: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a meglévő lakóépületek széndioxid-

kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonyság javítását célzó napenergiát 

hasznosító rendszerek (Használati-melegvíz előállítására, épületek fűtésére, vagy e célok 

kombinált, esetleg egyéb hőigények kielégítését is szolgáló, többcélú napkollektoros 

rendszerek) beszerzése és telepítése. 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv - Zöld Beruházási Rendszer „Megújuló 

energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és fűtésrásegítést 

szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram” keretében a konstrukció 2012. május 15-

ei záró napjáig összesen 91 db pályázatot generált.  

(A pályázatok részletes adatait lásd az 2./a számú mellékletben) 

 

 

B) ÚSZT - FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI ALPROGRAM – 2012 

2012. augusztus-szeptember 

 

A pályázati kiírás alapvető ismérvei 

A támogatás célja a meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint 

széndioxid kibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát 

alkalmazó és megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati 

melegvíz előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó 

rendszerek) beszerzése és telepítése volt. 

 

A pályázati forrásból támogatást kaphattak: azon természetes személyek, akik a pályázattal 

érintett lakott lakóingatlan tulajdonosai. A pályázattal érintett lakóingatlan lehetett: láncház, 

sorház, ikerház családi ház, valamint társasház maximum 4 lakásig, az építési technológiától 

függetlenül. 

Az egyes lakóegységek külön is benyújthattak pályázatot, amennyiben önálló (lakásfűtő, 

hűtő, használati melegvíz-termelő) gépészeti egységgel rendelkeznek. 

 

A támogatható tevékenységek köre: mindazon munkálatok támogathatóak voltak, amelyek 

fűtéskorszerűsítés keretében energia megtakarítást eredményeznek, energetikai számítással és 

energetikai tanúsítvány elkészítésével alátámasztva. 
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Fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs gázkazán beépítéssel 

vagy fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor, 

hőszivattyú, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazán) kiépítésével, mely 

kiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel. 

 

A támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az elért energia megtakarítás 

függvényében eltérő mértékű lehet. 

Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével: 40 %-os támogatási 

intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény 

megtakarítással, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 850 

000 forint lehet. 

Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés kötelező 

alkalmazásával, amely kiegészülhet kondenzációs gázkazán telepítéssel: 40 %-os a támogatási 

intenzitás: legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz fajlagos energiaigény 

megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó megújuló energiát hasznosító hőtermelő 

berendezéssel, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható támogatás legfeljebb bruttó 1,5 

millió forint lehet. 

 

A kiírás keretében az ENEREA Nonprofit Kft. közreműködésével összesen 8 db pályázat került 

benyújtásra a régióból. (a részletes adatokat lásd. 2./b sz. mellékletben) 

  

  

22..  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓSS  ÉÉSS  DDIISSSSZZEEMMIINNÁÁCCIIÓÓSS  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG  

 

Az ENEREA kommunikációs tevékenysége több irányú:  

 

 az ENEREA tevékenységének kommunikációja,  

 az energiahatékonyság és megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos 

szemléletváltás elősegítése kommunikációs eszközökkel,  

 tulajdonosok felé történő kommunikáció.  
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A) WEB OLDAL  

 

A www.enerea.eu és www.enerea.hu oldalakon található weboldal tartalmazza az ENEREA 

Nonprofit Kft. bemutatkozását, tevékenységeink ismertetését, az éppen aktuális 

rendezvényeket, partnerek híreit, elérhetőségeinket, aktuális hírlevelünket letölthető 

formában. A honlapot folyamatosan frissítjük aktuális információk biztosítása érdekében. 

 

 

B) KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

 

FACEBOOK 

 

A Facebook a világ egyik legnagyobb és 

legnépszerűbb közösségi hálózata.  

A rendszer használata ingyenes, egy 

egyszerű regisztrálással lehet meghívás 

nélkül hozzácsatlakozni. A felhasználók 

létrehozhatnak egy személyes profilt, 

kapcsolódhatnak ismerőseikhez, 

csoportokhoz és rajongói oldalakhoz 

egyaránt, valamint üzeneteket válthatnak és eseményeket szervezhetnek.  

Az üzenőfalon keresztül híreket, információkat, weboldalakat és videókat is megoszthatnak 

egymással. Városok, munkahelyek, felsőoktatási intézmények vagy régiók által szervezett 

közösségekhez csatlakozhatnak és érhetnek el bennük másokat. 

A „like” gomb az oldal egyik legismertebb fejlesztése. 

 

Az ENEREA a közösségi médiák jelentőségét felismerve két külön profilt hozott létre az 

Ügynökség számára a Facebook közösségi portálján. Az egyik oldalon ismerősként jelölhetik  

az Ügynökséget, így az ismerősökre beállított szabályok szerint értesülhetnek az ENEREA 

Nonprofit Kft. tevékenységéről, a másik oldal ún. be”like”-olásásával pedig a szervezetek, 

intézményekre vonatkozó beállítások alapján érkeznek az értesítések. A választás joga a 

felhasználóé. A két oldal tartalma teljesen megegyezik, a két oldalt a Facebook szabályzata és 

a szervezet iránt érdeklődő felhasználók igényei indokolták. 
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Az Energia Ügynökség számára több szempontból is jelentős a portálon való megjelenés. 

Kiváló, gyors és hatékony visszajelzés az Ügynökség számára, egyszerűen tudja értesíteni a 

felhasználókat az aktuális információkról, az új tematikus hazai és nemzetközi hírek 

megismerése, a népszerűbb megújuló energiával foglalkozó internetes portálok és híreinek 

követésének legegyszerűbb módja ez a felület. 

 
 

ENEREA+ 

 

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

létrehozta az ENEREA+ néven futó energiahálózati portált, 

a közösségi oldalakhoz hasonlóan egy interaktív, számos 

funkcióval ellátott oldalt, mely biztosítja tagjai számára a 

bemutatkozás, profilkészítés lehetőségét, ismerősök megjelölését, ezáltal alhálózatok 

kialakítását, továbbá lehetőséget biztosít cikkek, tanulmányok, vélemények publikálására, 

megjelentetésére, illetve az energia és környezetvédelem témakörébe tartozó friss hírek 

megjelenítésére, videók és képgalériák kialakítására.  

Az ENEREA+ oldal a legjelentősebb közösségi oldalakkal (Facebook, Twitter) is 

összekapcsolható, azaz híreket, meghívókat, blogokat indíthat a felhasználó más közösségi 

portálok bevonásával is. A közölt cikkek, vélemények és publikációk elérhetőek a nem 

regisztrált tagok számára is, azaz mindenki által az interneten. A beépített kereső funkcióval 

cégeket, szakértőket kereshetnek az oldalra látogatók. 

Tehát az Enerea+ energiahálózat lehetőséget biztosít arra, hogy kapcsolatot teremtsenek 

egymással magánszemélyek, kutatók, szakértők, illetve cégek egyaránt.  

Magánszemélyeknek az oldal segítséget nyújt a tájékozódásban az energiával, 

környezetvédelemmel, energetikával kapcsolatos kérdésekben.  

Az ENEREA+ nagyszerű lehetőség a fiatal szakembereknek, kutatóknak, hogy cikkeiket, 

véleményüket, tanulmányaikat publikálhassák, amelyek így elérhetővé válnak a nem 

regisztrált látogatók részére is, továbbá profilt és bemutatkozást is feltölthetnek magukról, és 

így akár projektekbe is bekapcsolódhatnak szakterületükön.  

Cégek a regisztrációnak köszönhetően automatikusan bekerülnek az ENEREA+ adatbázisába, 

ahol így már bárki megtalálhatja őket. Saját bemutatkozást és profilt alakíthatnak ki 

magukról, szakmai tudásukkal, írásaikkal hozzájárulnak az oldal szakmai tartalmához, illetve 

projektpartnereket és szakembereket kereshetnek. 
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C) HÍRLEVELEK 

 

HAZAI HÍRLEVÉL - ENERGIA HÍRLEVÉL  

 

2009 novemberétől kezdődően az 

ENEREA saját szerkesztésű hírlevelet készít havi rendszerességgel, mely tartalmazza az 

ENEREA tevékenységeivel kapcsolatos híreket, illetve a hazai híreket energiahatékonyság, 

megújuló energiaforrások felhasználása, pályázati lehetőségek, rendezvények kapcsán.  

A hírlevelet a rendezvényeinken, ill. a honlapon regisztráltakból összeállított adatbázisban 

szereplő cégeknek, önkormányzatoknak, szakmai szervezeteknek, magánszemélyeknek 

juttatjuk el elektronikus formában. A hírlevél a honlapról is letölthető pdf formátumban. A 

hírlevelet Tulajdonosainknak is eljuttatjuk az említett formában.  

 

 

NEMZETKÖZI HÍRLEVÉL - ENERGLOBE 

NEWS  

 

Az Észak-Alföldi Regionális Energia 

Ügynökség több mint 3 éve szerkeszti és 

terjeszti a fontosabb, érdekesebb hazai és regionális hírekből összeállított Energia Hírlevelét.  

Ezt a tevékenységét kiegészítve az ügynökség 2011 áprilisában elindította nemzetközi 

hírlevelét, angol nyelven, ENERGLOBE News címmel.  

Benne az érdeklődők olvashatnak a legfontosabb és legérdekesebb energetikával kapcsolatos 

nemzetközi hírekről, megvalósult jó gyakorlatokról, a megújuló energiákkal, 

felhasználásukkal, alkalmazásukkal, energiahatékonysággal kapcsolatos beruházásokról, az 

Európai Unió területén működő energia ügynökségek munkájáról, tapasztalatairól.  

A hírlevél terjesztése, elsősorban az európai energia ügynökségek körében történik 

elektronikus formában, illetve az ENEREA hivatalos honlapjáról (www.enerea.eu, 

www.enerea.hu) pdf formátumban bárki számára letölthető. 

 

A hírlevek 2012 júniusa óta az ENEREA Nonprofit Kft. hivatalos Facebook oldalairól is 

letölthetőek. 
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D) KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA - FELÜLVIZSGÁLAT 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. megalapításakor elkészítésre került az Ügynökség 

kommunikációs stratégiája, ez a dokumentum az elmúlt 3 éves időszakban megvalósult 

tevékenységek és az Ügynökség jelen helyzetét szem előtt tartva felülvizsgálatra került.  

A dokumentumban alapvetően bemutatásra kerülnek az Ügynökség jelenlegi és jövőbeni 

kommunikációs céljai és eszközei. 

 

 

E) RÉSZVÉTEL HAZAI ESEMÉNYEKEN 

 

A szakmai fejlődés és a kapcsolati hálózatunk bővítése illetve megerősítése valamint az 

aktuális hazai és nemzetközi aktuális pályázati és együttműködési információk érdekében 

hazai keretek között megrendezett energetikai témájú rendezvényeken képviselteti magát az 

Ügynökség és munkatársai. 

 

2012. március 13., Budapest  

Hogyan csökkentsük energiaköltségeinket? Hosszú és rövid távú megoldások a hatékony 

energiafelhasználásra 

 

2012. március 14., Budapest  

Magyarországi IEE Információs nap 

 

2012. június 08., Debrecen 

A „Napkollektoros rendszer kiépítése a Kerekestelepi fürdőben” című ÚSZT projekt átadása 

 

2012. július 10., Budapest 

Magyar Szélenergia Workshop 

 

 

2012. szeptember 06., Budapest 

FP7 (7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram) Információs Nap 
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2012. december 04., Budapest 

Új Széchenyi Terv Információs pont képzése 

 

2013. január 24., Nyíregyháza 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség 

Nonprofit Kft. "Területfejlesztés jövője 2014-2020" rendezvénye 

 

2013. január 30., Nyíregyháza 

Energy 2 Power (HURO projekt) keretében megrendezésre kerülő üzletember találkozó 

 

2013. február 20., Debrecen 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO) Információs 

Nap 

 

Egyéb jellegű részvétel 

2012. június 22., Polgár (Archeopark) 

Újszentmargita Község környezeti nevelési projektjének megvalósításában való 

közreműködés, az Archeoparkban megrendezésre kerülő tanulmányi versenyen való szakmai 

zsűrizési feladatok ellátása. 

 

 

F) ELŐADÁSOK TARTÁSA 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. sikeres munkájának köszönhetően számos felkérést kapott 

regionális és országos jelentőségű rendezvényekre. Az előadások alkalmával a résztvevők 

hallhattak az Ügynökség megalakulásának körülményeiről, céljairól és munkájáról, vagy az 

egyes események témaköréhez kapcsolódó szakmai előadásokon vehettek részt. 

 

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek az előadások pontos időpontokkal, helyszínekkel és 

rendezvényekkel: 

 

2012. június 08.- 09.  

Helyszín: Hajdúdorog 
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„Az igénytől a pályázat beadásáig, a megújuló energia rendszerek” címmel Vámosi Gábor 

előadást tartott egy energetikai rendezvényen, melynek a fő célja a lakosság valamint a kis- és 

középvállalkozók pályázati tájékoztatása volt. 

 

2012. június 14. 

Helyszín: Debrecen, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

Lambjola Sila, a padovai egyetemről az Ügynökséghez érkező gyakornok, az olasz tagozat 

tanulói számára előadást tartott olasz nyelven az Ügynökségről és annak tevékenységéről. 

 

2012. augusztus 29. 

Helyszín: Nyíregyháza 

„A megújuló energia helyzete Magyarországon és Romániában” elnevezésű nemzetközi 

jelentőségű rendezvényen Vámosi Gábor által bemutatásra került az ENEREA Nonprofit Kft. 

 

2013. január 31. 

Helyszín: Budapest, Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. (NKEK) 

Az Intelligens Energia Európa (IEE) Program nemzeti információs napján Vámosi Gábor 

előadást tartott. 

 

2013. február 27. 

Helyszín: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  

Az S3 (Smart Specialisation Strategy – Intelligens Szakosodási Stratégiák) workshopon való 

részvétel, és előadás tartása az együttműködési lehetőségekről Vámosi Gábor által. 

 

2013. március 05. 

Helyszín: Hosszúpályi 

Az Energiahatékonyság Világnapja alkalmából egy szakmai előadás került megtartásra az 

energiahatékony életről és megoldásokról Szabó Valéria által.  

 

2013. március 06. 

Helyszín: Debrecen, Debreceni Egyetem 

A Regionális fejlesztések című tanórán Vámosi Gábor előadást tartott, mint vendégelőadó, a 

hazai és a nemzetközi pályázati életről és az Ügynökség munkájáról.  
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G) INTERJÚK 

 

2012. március  

Vámosi Gábor, ügyvezető  

Interjú a Max FM rádióban a Nemzetközi Energiahatékonyság Világnapja alkalmából 

 

2012. május  

Vámosi Gábor, ügyvezető  

Interjú a Max rádióban és a Kelet-Magyarországnak, melyben az Ügynökségről és aktuális 

rendezvényeiről beszélt (Környezettudatos Közlekedés Roadshow; III. Észak-Alföldi 

Önkormányzati Energia Nap) 

 

2012. június  

Vámosi Gábor, ügyvezető  

Interjú a Max Rádióban a III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap népszerűsítésére. 

 

2012. július  

Vámosi Gábor, ügyvezető; Oláh Gyula, hazai projektmenedzser; Szabó Valéria, nemzetközi 

projektmenedzser; Patai Krisztina, hazai projektasszisztens  

A RESPONSE projekt részeként, az EU hetedik keretprogramjának támogatásával 

megvalósuló kutatás keretében interjút adott az ügynökség vezetője és 3 munkatársa az 

Amszterdami Egyetem szakértőjének. A beszélgetés során az Ügynökség klímaváltozáshoz 

illetve a nemzeti és a regionális klímapolitikához való viszonyulását vizsgálták.  
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33..  EENNEERREEAA  RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEEKK  

 

A) ENERGIA KÁVÉHÁZ 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. 2009-es megalakulása óta folyamatosan jelentkezik az Energia 

Café címet viselő regionális lefedettségű rendezvénysorozatával. Az Energia Café célja, hogy 

minden alkalommal más és más az energetika témakörében fontos és aktuális kérdéskörrel 

kapcsolatban nyújtson tájékoztatást és lehetőséget teremtsen a résztvevők számára a 

szakértőkkel és az energetikai szféra érintett szereplőivel való személyes találkozásra és 

beszélgetésre.  

A közös párbeszéd szakmai felvezetését minden alkalommal felkért előadók vitaindító 

előadásai alapozzák meg.   

A jelen beszámolási időszak alatt összesen 4 db Café került megrendezésre az alábbi 

időpontokban és helyszíneken, illetve az alábbi témákban: 

 

X. Energia Café  

Időpont: 2012.04.05.  

Helyszín: Debrecen, Alexandra kávéház  

Téma: Energiahatékony településfejlesztés  

Előadók: Dr. Gályász József (KEK Alapítvány), Aranyász János (Open Media 

Consulting Kft.)  

 

XI. Energia Café  

Időpont: 2012.04.25.  

Helyszín: Hajdúszoboszló, Polgármesteri Hivatal – A Kelet-Magyarországi Európai 

Kezdeményezések Közhasznú (KEK) Alapítvánnyal közösen megszervezett esemény  

Téma: Energetikáról egy pontban – a hajdúszoboszlói energetikai információs pont 

hivatalos megnyitása valamint az információs pontok szerepéről és hatékonyságáról 

szóló kerekasztal beszélgetés lebonyolítása 

Előadók: Dr. Gályász József (KEK Alapítvány), Vámosi Gábor (ENEREA Nonprofit 

Kft.) 

 

XII. Energia Café  

Időpont: 2012.10.31.  
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Helyszín: Hajdúszoboszló, Polgármesteri Hivatal  

Téma: Energiatudatos települési fejlesztések, Marginális területek hasznosítása 

megújuló energiával 

Előadók: Antal József (KEK Alapítvány), Szabó Valéria (ENEREA Nonprofit Kft.), Dr. 

Gályász József (KEK Alapítvány) 

 

XIII. Energia Café  

Időpont: 2012.12.10  

Helyszín: Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola  

Téma: Geo.Power Helyi Fórum  

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. és a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint a két magyarországi partner 

az INTERREG IVC Program Geo.Power elnevezésű projekt keretében Helyi fórumot 

rendezett a zöldgazdaság-fejlesztés népszerűsítése céljából, különös tekintettel a 

hőszivattyús beruházásokra, 2014-2020-as kitekintő címmel. 

 

 

B) KÖRNYEZETTUDATOS KÖZLEKEDÉS ROADSHOW 

 

I. állomás - Nyíregyháza 

Időpont: 2012. május 23.  

II. állomás - Debrecen 

Időpont: 2012. május 24.  

 

III. állomás - Szolnok 

Időpont: 2012. május 31.  

 

Helyszín: Nyíregyházi 

Főiskola 

 

Helyszín: Agrár- és 

Gazdálkodástudományok 

Centruma 

 

Helyszín: Szolnoki 

Főiskola 

 

 

A zöldtechnológiák elterjedése érdekében, a zöld szemléletformálás jegyében az ENEREA 

Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2012 májusában Környezettudatos Közlekedés 

Roadshow néven háromállomásos rendezvénysorozatot szervezett az Észak-alföldi régióban. 

A három rendezvény helyszínéül a régiót alkotó három megye központi települései Debrecen, 

Nyíregyháza és Szolnok városai kerültek kiválasztásra. 



BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ  22001133    EENNEERREEAA  NNOONNPPRROOFFIITT  KKFFTT..  

 

19 

A rendezvények három különböző napon, május 23., 24. és 31., kerültek megrendezésre, a 

megyeszékhelyek felsőoktatási központjaiban, a Debreceni Egyetem Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centruma, a Nyíregyházi Főiskola és a Szolnoki Főiskola területén. 

Rendezvényünkkel elértük a környezettudatos közlekedésben rejlő lehetőségek terén érintett 

szakmai és magán szereplőket, illetve mindazokat, akik tudásukat, szemléletüket tágítani 

szerették volna ebben a témában.  

A Roadshow célja az volt, hogy ezt az igen szerteágazó témát bemutató előadások közben a 

jelenlévők új, alternatív lehetőségekkel ismerkedhessenek meg, illetve az előadásokat 

követően kötetlen beszélgetések keretében lehetőség nyíljon arra, hogy az érintettek, választ 

kapjanak kérdéseikre, észrevételeiket, tanácsaikat megoszthassák egy szakmai fórum 

keretében. 

 

 

C) III. ÉSZAK-ALFÖLDI ÖNKORMÁNYZATI ENERGIA NAP 

 

Időpont: 2012. június 19. 

Helyszín: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2012. június 19-én immár 

harmadik alkalommal rendezte meg a régió települései számára az Észak-Alföldi 

Önkormányzati Energia Napot. Ebben az évben a konferencia a brüsszeli Fenntartható 

Energia Hét (Sustainabla Energy Week) méltán népszerű nemzetközi esemény 

társrendezvényeként került megszervezésre. 

A rendezvény célja az volt, hogy a résztvevő önkormányzati vezetők olyan információkhoz 

jussanak, amelyek segítik a településeket a megújuló energiák felhasználásában és az 

energiahatékonyság jegyében természeti és társadalmi adottságaik gazdaságos és 

környezetbarát kihasználásában. 

Ennek szellemében a konferencia első részében a jelenlévők számára lehetőség nyílt 

információkat gyűjteni a területfejlesztési Zöld Stratégiáról, a Nemzeti Energiastratégiáról és 

az Európai Unió Energiapolitikájáról, valamint a Környezet- és Energia Operatív Program 

által nyújtott pályázati lehetőségekről.  

A konferencia második részében pedig kiemelt szerepet kaptak az önkormányzatok 

szemszögéből felmerülő gyakorlati kérdések is az energiahatékonyság, a megújuló 

energiaforrások, az energianövények hasznosítása és a térségi energiafejlesztés témakörében. 
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A program végén az önkormányzatok képviselői a „Jól csináltuk! – Jó gyakorlatok 

bemutatása” programrészben kaptak választ kérdéseikre, hangot adhattak gondolataiknak, 

ötleteiknek. 

 

D) EGYÉB RENDEZVÉNYEK 

 

2012.04.17. Nyíregyháza (Nyíregyházi Főiskola) – A Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi 

Osztályával közösen szervezett: Alternatív energiák… változás a megújuló energiák körül c. 

kerekasztal beszélgetés 

 

 

44..  EENNEERREEAA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK  --  MMIINNTTAAPPRROOJJEEKKTT  

 

INNOVATÍV, KÍSÉRLETI FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁRA – TÁMOP-1.4.3-

12/1 

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés 

vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó 

munkahely jöjjön létre Magyarországon. 

A foglalkoztatáspolitika eszközei elsősorban a foglalkoztathatóság javítását, a munkaerő 

kereslet és kínálat jobb illeszkedését, az állástalanok és más aktív korú munkanélküliek 

foglalkoztatásának segítését célozzák különböző eszköz- és intézményrendszerek 

összehangolt működtetésével. Az állami munkaügyi szervezeten belül megvalósuló országos 

lefedettségű, egységes elveken alapuló fejlesztések mellett bizonyos területeken szükség van 

olyan „speciális” programokra, amelyek új típusú foglalkoztatási szolgáltatások 

kifejlesztésére és kipróbálására adnak lehetőséget. 

 

Az Ügynökég egy olyan program megvalósítását tervezi jelen konstrukció keretein belül 

megvalósítani, mely szakembereket képez és biztosít az önkormányzatok, megyei és állami 

intézmények számára a 2012. január 1-ével kötelező jelleggel érvénybe lépő 176/2008-as 

Kormányrendelet által előírt energiatanúsítványok elkészítéséhez.  

A szakemberek lokális jelenlétének hiánya megmutatkozik mind az önkormányzati, megyei 

valamint mind az állami intézmények szintjén, mivel ezen intézmények már működésüket 

tekintve is forráshiánnyal küzdenek, így a Kormányrendeletben előírt kötelezettség 
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teljesítéséhez sem áll rendelkezésükre a szükséges forrás, ebből kifolyólag nem képesek 

elkészíttetni az energiatanúsítványokat önerejükből.  

Jelen program az előzőekben felvázolt problémák megoldására törekszik, melynek keretein 

belül olyan szakemberek képzését és foglalkoztatását céloztuk meg, akik a programban való 

részvételüket követően képesek lesznek energiatanúsítvány kiállítására. A program 

célcsoportja a régióban élő munkanélküliek, valamint az energiatanúsítvány kiállítására 

kötelezett állami intézmények.  

Megyeszékhelyenként középfokú végzettséggel rendelkező 12-12 fő vesz részt a képzéseken, 

melynek sikeres elvégzésével megkezdődik foglalkoztatásuk. 

A projekt újszerűsége abban rejlik, hogy a lokális igényekre alapozva olyan célcsoportból 

választ ki résztvevőket, akik foglalkoztatásával hozzájárul a térség munkanélküliségének 

csökkentéséhez, és egyben megoldást ad az Önkormányzatok számára az adott tématerületen. 

Jelen projekt tématerülete Zöld munkahelyek létrehozása, az önkormányzati szféra 

bevonásával Magyarország leghátrányosabb régiójában. 

 

 

55..  GGYYAAKKOORRNNOOKK  PPRROOGGRRAAMMOOKK  

 

Az Ügynökség megalakulása óta támogatja a magyar fiatalokat, elsősorban az egyetemi 

hallgatókat abban, hogy szakmai és munkahelyi tapasztalatokat szerezzenek gyakornokság 

keretében.  

A beszámolási időszakban 2 fő felsőoktatásban tanuló diákot fogadott a szervezet. 

 

Hallgató neve: Nagy Dóra  

Intézmény: Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző  

Időtartam: 4 hét, 2012.06.04.- 2012.06.22. 

 

Hallgató neve: Rása Beáta  

Intézmény: Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma  

Időtartam: 12 hét, 2012.07.09. – 2012. 09.28. 
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IV. VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉG 

 

1. FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERV KÉSZÍTÉSE MARTFŰ VÁROS RÉSZÉRE 

 

Az Európai Unió stratégiai terveiben a fenntartható fejlődés meghatározó jelentőséggel bír. 

Célul tűzte ki, hogy – 1990-hez képest – 2020-ra legalább 20 %-kal csökkenjen a tagországok 

károsanyag-kibocsátása. Felismerve azt, hogy az önkormányzatok fontos szerepet játszanak a 

lakosság, a vállalkozások szervezésében, az EU berkeiben létrejött a Polgármesterek 

Szövetsége (Covenant of Mayors), amely közvetlenül is segíti a tagországok önkormányzatait 

a kitűzött célok elérésében. E szervezethez való tartozás feltétele, hogy az önkormányzat 

készítse el a Fenntartható Energetikai Akciótervét (SEAP). 

A Képviselő-testület mindezeket mérlegelve felkérte az Észak-Alföldi Regionális Energia 

Ügynökséget, hogy készítse el Martfű Város Fenntartható Energetikai Akciótervét.  

A terv társadalmi egyeztetését követően 2012.11.29-én került elfogadásra Martfű város 

képviselő testülete által.  

Az akcióterv jelenleg a Szövetség elbírálása alatt van.  

 

 

2. FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVEK ELKÉSZÍTÉSE A CITY_SEC EURÓPAI UNIÓS 

PROJEKT MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐJE, AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS 

FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SZÁMÁRA  

 

Az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2012 októberében kötött szerződést az 

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel (továbbiakban: NORDA) az 

Európai Unió Intelligent Energy Europe programjának keretében futó City_SEC projekthez 

kapcsolódó szakértői tevékenység elvégzésére. 

A City_SEC projekt célja, hogy növekedjen a Fenntartható Energia Közösségek száma, 

valamint hogy felhívja a figyelmet mind az energiaegyensúly, mind pedig a helyi szén-dioxid 

kibocsájtás jelentős csökkentésének fontosságára. Cél továbbá, hogy az EU energiapolitikai 

célkitűzéseinek elérésén és meghaladásán keresztül megvalósuljon a közösségek minél 

magasabb fokú energia-önellátása. A középpontban az önkormányzatok Polgármesterek 

Szövetségéhez való csatlakozása áll, mely egy közelmúltban alakult európai szervezet. A 
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projekt az érintett közösségek energiagazdálkodásra irányuló hozzáállásának 

megváltoztatására is koncentrál, ösztönözve a fenntartható energiagazdálkodásra vonatkozó 

uniós célkitűzések megvalósulását. 

A projekt keretein belül a 44 résztvevő önkormányzat segítséget kap előbb a kiinduló 

energetikai helyzetelemzések, majd a Fenntartható Energiagazdálkodási Akciótervek 

kidolgozásához (Sustainable Energy Action Plan: „SEAP”), hogy ezen keresztül Fenntartható 

Energia Közösséggé válhassanak. 

 

Az Ügynökség közbeszerzési eljárás keretében elnyerte a projektben résztvevő 13 db magyar 

település számára, a Polgármesterek Szövetsége által meghatározott alapelvek és útmutató 

alapján, a Fenntartható Energiagazdálkodási Akcióterveik (SEAP) elkészítési jogát. 

A résztvevő magyar települések: 

 Hatvan 

 Eger 

 Hernádnémeti 

 Tiszaújváros 

 Ózd 

 Tokaj 

 Sárospatak 

 Szerencs 

 Nyékládháza 

 Bükkaranyos 

 Bükkszentkereszt 

 Bogács 

 Felsőtárkány 

 

 

3. FENNTARTHATÓ ÖKOGAZDÁLKODÁS KIALAKÍTÁSA SZATMÁR TÉRSÉGÉBEN – LEADER 

PROJEKT 

 

Pátyod Község Önkormányzata (hivatalos képviselője: Pethő András polgármester) 2012. 

június 04-ei hatállyal támogatásban részesült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívás keretében.  
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A megvalósuló projekt elnevezése „Fenntartható ökogazdálkodás kialakítása Szatmár 

térségében” című képzés megvalósítása (célterület azonosító: 1023572 – célterület 

megnevezése: Szatmári tudásalapú gazdálkodás, nyilvántartási azonosító száma: 8319543575, 

támogatási határozat iratazonosítója: 1436220224). 

A képzés témája: Pátyod Község Önkormányzata a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének keretében képzést valósított meg az ENEREA Észak-Alföldi Regionális 

Energia Ügynökség közreműködésével a fenntartható ökogazdálkodás elméleti és gyakorlati 

alapjainak elsajátítására, annak érdekében, hogy a térségi lakosság szakképzettségének 

növelése révén segítse a helyi gazdaság fejlődését, hozzájáruljon a munkahelyek 

megtartásához és csökkentse Szatmár térségének környezeti terhelését.  

A képzés keretein belül a résztvevők megismerkedhettek az alternatív mezőgazdasági 

módszerekkel, a biomasszában és a fenntartható gazdálkodásban, a biotermelésben rejlő 

lehetőségekkel valamint a nemzetközi Slow Food mozgalommal.   

A képzés helyszíne: 4766 Pátyod, Kossuth Lajos út 3. - Görög Katolikus Egyház Közösségi 

Háza 

Az oktatás az alábbi napokon kerültek megtartásra:  

 2012. október 17. 

 2012. október 18. 

 2012. október 19. 

 2012. október 24. 

 2012. október 25. 

 2012. október 26. 

 2012. október 27. 

 2012. november 8. 

 2012. november 9. 

 2012. november 15. 

 2012. november 16. 

 2012. november 17. 

 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. a projekt keretében az alábbi feladatokat látta el:  

 Az oktatási anyag elkészítése; 

 Az oktatók biztosítása; 

 Vizsga lebonyolítása 25 fő részére; 

 A képzés helyszínén a szükséges technikai felszerelés biztosítása; 

 Képzéshez kapcsolódó kiegészítő eszközök biztosítása, valamint 25 db tanúsítvány 

készítése; 

 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: 500 db szórólap és 2 db a hivatalos arculati 

elemekkel ellátott tábla elkészítése; 
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4. MEGÚJULÓ ENERGIA FELHASZNÁLÁSON ALAPULÓ MODELLÉRTÉKŰ PROJEKT A POLGÁRI 

KISTÉRSÉGBEN (KEOP-7.4.3.0/09-2010-0009) – RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI 

TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSE ÚJSZENTMARGITA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZÁMÁRA 

 

A Környezet és Energia Operatív Program egyik kiemelt célkitűzése a környezeti szempontok 

érvényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb 

arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a 

hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvező befolyásolása a hagyományos energiaforrások 

felől a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elősegítésével.  

A megújuló energiaforrások alkalmazása azonban nem kizárólag a környezet védelméhez, 

illetve az energiapolitikai kihívásokra adható válaszokhoz kapcsolódhat. A helyi megújuló 

energiaforrásokon nyugvó energiatermelő, illetve felhasználó kapacitások kiépítése 

hozzájárulhat az adott térség energiaellátásának biztosságához, gazdasági, infrastrukturális 

megerősödéséhez, fejlődéséhez, a foglalkoztatási helyzet javításához és ezzel együtt az 

érintett település, térség népességmegtartó képességének fokozásához is.  

 

E lehetőségekből kiindulva a KEOP-2009-4.3.0 „Megújuló energia alapú térségfejlesztés” 

elnevezésű konstrukció célja a megújuló energiaforrás-felhasználáson alapuló, a megvalósítás 

helyszínének tekinthető környezetben térségfejlesztő hatású mintaprojektek megvalósításának 

és kommunikációjának támogatása, előkészítésének és megvalósításának szakmai segítése. 

 

Újszentmargita Község Önkormányzatának KEOP-7.4.3.0/09-2010-0009 kódszámú pályázata 

2011. június 06-án támogatásban részesült, majd 2012. január 20-ai dátummal kötött 

támogatási szerződést az Energia Központ Nonprofit Kft. szervezetével a projekt 

megvalósítására vonatkozó pályázati anyag kidolgozására. 

Közbeszerzési eljárás keretében az ENEREA Nonprofit Kft. elnyerte „Megújuló energia alapú 

térségfejlesztés” c. pályázati konstrukcióihoz kötődő 2. forduló benyújtásához szükséges 

részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítését.  

Az elkészítés végső határideje: 2013. január 31. 
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5. KÖRNYEZETTUDATOS IFJÚSÁGÉRT – LEADER PROJEKT 

 

A 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében 

Újszentmargita Község Önkormányzata által a 1025871 azonosítószámú Környezettudatos 

oktatás és nevelés segítése célterületre benyújtott, 8319534939 azonosító számon 

nyilvántartott pályázattal kapcsolatban az ENEREA Nonprofit Kft. nyerte el a megvalósítás 

jogát.  

A pályázat címe: Környezettudatos ifjúságért című verseny megvalósítása 

A támogatási értesítő iratazonosító száma: 1526696643 

Kedvezményezett: Újszentmargita Község Önkormányzata (képviselője: Csetneki Csaba 

polgármester) 

A pályázat bemutatása: Annak érdekében, hogy klímabarát gondolkodású, racionális energia 

felhasználó és megújuló energiaforrásokat hasznosító fiatalokat neveljünk, akik energia- és 

környezettudatos életet élnek, megszervezésre került a Környezettudatos ifjúságért elnevezésű 

verseny, melybe Újszentmargita és Újtikos településeinek 5. – 6. osztályos diákjai kerültek 

bevonásra. A projekt keretében megrendezésre került egy fél napos játékos vetélkedő és egy 

előzetesen meghirdetett rajzverseny. 

A verseny helyszíne: Újszentmargita Művelődési Ház (Hunyadi utca 2.) 

 

A beszámolási időszakban történt meg a projekt megvalósításának teljes előkészítése. 

A projekt keretében az ENEREA Nonprofit Kft. az alábbi feladatokat látja el: 

 2 fő előadó biztosítása a verseny napjára; 

 4 db plakát elkészítése; 

 50 db oktató munkafüzet elkészítése; 

 5 csomag ajándéktárgy a győztes csapatok és a rajzverseny győztesei számára; 

 2 db a hatályban lévő arculati kézikönyv által elkészített tábla biztosítása; 

 A projekt teljes körű lebonyolítása. 

A verseny megvalósításának dátuma: 2013. március 12.  
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6. ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM – VÁLLALATI TANÁCSADÁS 

 

A Regionális Operatív Programon belül 2013. február 01 -től újra lehet pályázni, a „Vállalati 

tanácsadási szolgáltatás támogatására mikro-, kis- és középvállalkozások részére” az Észak-

alföldi régióban (ÉAOP 1.1.4-HAJ/SZA/SZO-2013-001). 

A pályázat kiemelt célja a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások (a 

továbbiakban: KKV-k) sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismeretek fejlesztése, a 

vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű 

elérhetőségének javítása szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül. A 

globalizáció hatásaként az egyre erősödő piaci versenyben indokolt a KKV-k hatékony 

üzletmenetének, a vállalkozói kultúra fejlesztésének, illetve a nemzetközi piacra jutását segítő 

tanácsadási szolgáltatások elérhetőségének javítása. 

A támogatás csak és kizárólag olyan tanácsadótól vehető igénybe, amelyik rendelkezik a 

tanácsadáshoz szükséges intézményi akkreditációval. 

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft 2013. január 11-én 

kapta meg az értesítést arról, hogy az akkreditációs eljáráson sikerrel vett részt, így elnyerte a 

jogot arra, hogy tanácsadási tevékenységet folytasson. 

Az alábbi területeken lehet az Energia Ügynökségtől a tanácsadási szolgáltatást igénybe 

venni:  

 (energetikai) megvalósíthatósági tanulmányok készítése 

 üzleti tervek készítése 

 szervezeti és részstratégiák készítése 

 

Ez a pályázat kiváló lehetőséget jelent abban az esetben, ha a vállalkozás olyan nagyobb 

volumenű energetikai beruházásban gondolkodik, amely elindításához (befektető partner 

bevonásához, pályázaton való részvételhez stb.) megvalósíthatósági tanulmány/üzleti terv 

szükséges.  

 

A beszámolási időszakban az Ügynökség összesen 6 db pályázat benyújtásában működött 

közre, valamint további 18 pályázat van kidolgozás alatt.  

A pályázatok folyamatos elbírálás alatt vannak. 

(A pályázatok részletes adatait lásd az 4. sz. mellékletben) 
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7. A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA ILLETVE AUDIT JELENTÉS KÉSZÍTÉSE 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. közreműködésével a beszámolási időszakban összesen 40 db 

Környezet és Energia Operatív Programban támogatást nyert projekt tájékoztatása és 

nyilvánossága illetve kötelező audit jelentése készült el vállalkozási szerződés keretében. (A 

beszámolási időszak pályázatainak részletes listáját lásd az 5. sz. mellékletben.) 

A nyilvánosság biztosítás része: a szórólapok, a tájékoztató táblák, a különböző sajtó 

megjelenések, fotódokumentációk és az ún. térképtér elkészítése a pályázat jellege által 

meghatározott előírásoknak megfelelően.  

A szolgáltatás biztosításában az Ügynökség 2010 óta működik közre az önkormányzatokkal, 

különböző szervezetekkel és intézményekkel vállalkozói tevékenység keretében.  
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V. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK, NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK 

 

 

11..  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  PPRROOJJEEKKTTEEKK  

 

A) IEE PROJEKT 

 

Az „Establishment of a local/regional 

Energy agency in Észak-Alföld 

Region, Hungary” c. projekt 

(Acronym:eArea, Grant Agreement 

no.: 

IEE/07/AGENCIES/511/SI2.499562), 

amely keretében létrejött az 

Ügynökség, 2012. július 31-én fejeződött be.  

Az EACI számára az Ügynökség 3 éves munkájáról szóló záró riport ezután benyújtásra 

került, amelyet hivatalosan 2012 decemberében jóváhagyták. 

 

 

B) M2RES - FELHAGYOTT MARGINÁLIS TERÜLETEKTŐL A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS 

HASZNOSÍTÁSIG 

 

A South-East Europe Programme keretében elnyert 3 éves projekt célja, mely 2011. március 

1-jével indult, azon területek hasznosítása megújuló energia termelésére, melyek ún. 

marginális területeknek számítanak, mint pl. a lezárt hulladéklerakók, felhagyott 

bányaterületek és kőfejtők, barnamezős és 

szennyezett területek, korábbi katonai területek.  

A projekt során szeretnénk ezeknek a marginális 

területeknek a hasznosítását megvalósítani, újra 

hasznossá tenni megújuló energetikai 

beruházásokkal. Ezek a beruházások segítik az EU 

fenntartható fejlődés stratégiájának megvalósulását.  

A projektben a potenciális helyszínek adatbázisának 

kiértékelése mellett elkészül egy segédanyag a 
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közigazgatási szervezetek számára, mely abban nyújt segítséget, hogy hogyan kezdjenek 

megújuló energetikai beruházások megvalósításába, ezen kívül tréningeket szervezünk, és 

további segítséget kapnak.  

A projekt 14 partnere 9 országból került ki (Olaszország, Magyarország, Ausztria, Szlovénia, 

Görögország, Románia, Bulgária, Szerbia és Albánia), a projekt koordinálását az olaszországi 

ENEA szervezete végzi.  

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség feladata a projekt során a 

régióban megkeresni az összes olyan területet, amelyek alkalmasak lehetnek M2RES 

beruházásra, javaslatot tenni, hogy melyik megújulós beruházás a legoptimálisabb az adott 

területen. Ezen kívül a 6. Munkacsomag megvalósításáért felelős partner. 

 

A projekt részeként Ügynökségünk az alábbi találkozókon vett részt a beszámolási időszak 

alatt: 

 M2RES projektesemény 2012. március 21-23 Athén (Görögország) 

 M2RES Interregional meeting 2012. október 24.- 2012. október 25. Szentendre 

(ENEREA rendezvény) 

 

 

C) ECOREGIONS 

 

A projekt 2012. január 1-jén indult és 2014. szeptember 

30-ig tart, a futamidő 33 hónap. A projekt az ún. 

Regionális kezdeményezések beavatkozási típusba tartozik, 

azon belül az 1. prioritásba (Innováció és a tudásgazdaság), 

melynek altémája az Innováció, kutatás és 

technológiafejlesztés.  

A projekt célja, hogy fejlessze a helyi és regionális fejlesztési politikák hatékonyságát az öko-

innovációt, a zöld technológiákat jó gyakorlatok és tapasztaltok megosztásával, átvételével.  

A projektben 8 ország vesz részt. Magyarországot az Észak-Alföldi Regionális Energia 

Ügynökség képviseli. 

 

Az Ecoregions projekt keretében két jó gyakorlatot vesz át az Ügynökség, az első 

Franciaországban, Limousin régióban működő környezetvédelmi klaszter (Limousin 
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Environmental Commercial Cluster), mely már több mint 10 éve működik nagyon sikeresen. 

Az utóbbi években vezettek be egy új szemléletet a klaszter működésében, amelyben nem a 

felülről jövő megközelítést preferálják, hanem az alulról jövő együttműködést. A jó gyakorlat 

átvételének célja, hogy a működési struktúráját adoptáljuk a régióban működő klaszterekben, 

és még sikeresebbé tegyük őket, megvalósítva az ún. „co-opetition”-t, ami az egyes cégek 

egyéni piaci versengése helyett az együttműködést, a közös fellépést helyezi előtérbe. 

A tanulmányút folyamán két szakértőnkkel vettünk részt, ahol lehetőségünk nyílt betekinteni 

a klaszter működésébe, találkozni a klaszter vezetőivel és klasztertagokkal, akik közül 

kettőhöz személyesen is ellátogattunk. A jó gyakorlat átvételének utolsó lépéseként egy 

akcióterv készül, melyben a transzferálható részek meghatározásra kerülnek, melyek 

beépíthetőek a hazai klaszterekbe. 

 

A másik jó gyakorlatot Németországból adoptáljuk, a Türingiai régióból, a projekt neve: 

PORTAFERM mini biogáz üzem. A jó gyakorlat lényege, hogy támogassa a decentralizált 

villamosenergia- és hőtermelést. A farmokon, tanyákon sok trágya képződik, melyek jelentős 

potenciált jelenthetnek az energiatermelés megvalósításában. Az itt előállított villamos 

energia betáplálható a központi energiahálózatba, vagy decentralizált formában egy vagy több 

kisebb háztartás, gazdaság energiaellátását biztosíthatja. A mini biogáz üzem kapacitása 10 

vagy 20 kW, melynek elemei 2 konténer 1 vagy 2 PORTAFERM emésztő és vezeték-

rendszer. A 10 kW-os üzem esetében az emésztő térfogata 50 m
3
, a 20 kW-os üzemnél 100 

m
3
. Mindkét esetben a biogáz raktározására alkalmas terület 70 m

2
. Alapanyag szükséglete 2-

5, ill. 4-10 m
3
 naponta, melyet 10-20 napon keresztül kell tárolni. A CHP erőmű heti 2 órás 

karbantartási és a működésre irányuló ellenőrzést igényel, melyet a tulajdonos vagy a műszaki 

szakember végez. 

 

A projekt részeként Ügynökségünk az alábbi találkozókon vett részt a beszámolási időszak 

alatt: 

 Ecoregions projektnyitó esemény 2012. április 10. - 2012. április 13. Amiens 

(Franciaország) 

 Ecoregions projektesemény 2012. július 02.- 2012. július 05. Bergen (Norvégia) 

 Ecoregions projekttalálkozó 2012. december 04.- 2012. december 05. Kajann 

(Finnország) 

 Ecoregions projekttalálkozó 2013. január 29. – 2013. február 01. Limoges 

(Franciaország) 
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D) REGIONS4GREENGROWTH 

 

A projekt hivatalos magyar elnevezése: 

A megújuló energiaforrásokat 

alkalmazó technológiák ösztönzése és 

finanszírozási forrásokhoz való 

hozzáférés támogatása a regionális politika eszközeivel (Regional policy instruments and 

approaches for improving access to finance and speeding up investments in sustainable 

energy). A projekt célja, hogy az európai régiókat olyan eszközökhöz juttassa, amelyek 

megkönnyítik a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést és ezáltal felgyorsítják a 

fenntartható energiákkal kapcsolatos projektekbe való beruházásokat. 

A Regions4Greengrowth projekt során a jó gyakorlatok intenzív cseréjén túl az úgynevezett 

„peer review” (kölcsönös partneri felülvizsgálat) módszertant fogják a partnerek alkalmazni. 

A „peer review”-k során néhány partner (az ún. „peer”-ek) meglátogatja a projektben 

partnerek (ún. „host”-ok, vagy fogadók) régióját annak érdekében, hogy külső szemmel tudja 

értékelni és azonosítani a fogadó partnernél jelen levő kihívásokat, problémákat. A „peer”-ek 

jelentős gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek a vizsgálandó területen (jelen esetben a 

megújuló energiaforrásokat alkalmazó technológiák támogatása terén), így a látogatás végén 

egyfajta javaslatcsomagot készítenek a fogadó régió számára arra vonatkozóan, hogy milyen 

változtatásokra lenne szükség a kihívások, problémák kezelése érdekében. Ez egy kölcsönös 

tanulási folyamat, hiszen a „peer”-ek is tapasztalatokat gyűjthetnek a fogadó régiótól. 

 

Az Ügynökség a projektben résztvevő magyar partner az Észak-Alföldi Fejlesztési 

Ügynökség külső szakértőjeként segíti a projektben való sikeres és eredményes részvételüket. 

(Tevékenységünk két fő vonala: részvétel a projekt keretében lebonyolításra kerülő „peer 

review”eseményeken illetve rendezvényszervezési feladatok.) 

 

A projekt részeként Ügynökségünk az alábbi találkozókon vett részt a beszámolási időszak 

alatt: 

 Regions4GreenGrowth projektesemény 2012. április 18. Róma (Olaszország) 

 Regions4GreenGrowth projektesemény 2012. május 29. - 2012. június 01. Valencia 

(Spanyolország) 
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 Regions4GreenGrowth hazai projekttalálkozó 2012. november 06.- 2012. november 

09. Debrecen (Magyarország) 

 Regions4GreenGrowth projektesemény 2012. december 03.- 2012. december 06. 

Pescara (Olaszország) (az esemény koordinátora az ENEREA Nonprofit Kft. volt) 

 

 

E) GEO.POWER 

 

2010. november elején elindult két éves 

GEO.POWER projekt célja az alacsony 

entalpiájú geotermikus energia felhasználásnak 

népszerűsítése, és elterjedésének elősegítése. A projekt keretében minden partner akciótervet 

készít.  

A partnerséget az olaszországi Ferrara provincia koordinálja, melyben kilenc ország vesz 

részt: Bulgária, Magyarország, Görögország, Olaszország, Svédország, Észtország, Egyesült 

Királyság, Belgium és Szlovénia. 

A projekt hivatalosan 2012. 12. 31-én lezárult.  

 

A projekt részeként Ügynökségünk az alábbi találkozókon vett részt a beszámolási időszak 

alatt: 

 Geo.Power projekttalálkozó 2012. május 02. – 2012. május 04. Stockholm-Tallinn 

(Svédország, Észtország) 

 Geo.Power projektesemény 2012. július 18. - 2012. július 19. Budapest 

 Geo.Power záró konferencia 2012. október 11.- 2012. október 12. Brüsszel (Belgium) 

 

Geo.Power záró ellenőrzése a hazai közreműködő szervezet által, a VÁTI Nonprofit Kft által 

2013. február 06-án történt meg.  
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F) MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

(HURO) 

 

 

 

 

 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a 

HURO/1101/167/1.3.2 pályázati konstrukción belül, azonban az önkormányzat egyéb 

feladatainak ellátása miatt felkérte az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökséget a lead 

partner szerep betöltésére a projektben.  

A pályázat címe: Establishment of a long-distance drinking water supply strategy and 

monitoring system in the Érmellék - Valea Ierului Regions (Rövid név: IERWATER) 

A pályázat célja, a hosszútávon fenntartható vízellátás stratégiájának kidolgozása az 

Érmelléki régió területén. Kevés információval rendelkezünk a felszín alatti víztartalékról. A 

jelenlegi vízellátás a nem megfelelő vízminőség, az elavult struktúra, megfelelő műszerek 

hiánya, és kiépítetlen csatornahálózat hiányosságaitól szenved. Folyamatos beruházások 

néhány akut problémát megoldanak, de hosszú távú stratégiára van szükség a fenntarthatóság 

jegyében. Határokon átnyúló közös monitoring rendszert kell kidolgozni, amely segít 

megvédeni a vízkészleteket. A monitoring rendszer hozzájárul a meglévő kutak 

hasznosíthatóságának fokozáshoz, előremozdítja a rehabilitációjukat, ahol szükséges és 

kijelöli a védelmi övezeteket az érintett vízkészletek tekintetében. 

 

A projekt keretében az Ügynökség a vezető partner szerepét tölti be, partner szervezetként a 

romániai Bihor-Megyei Tanács vesz részt a megvalósításban. 

A projekt hivatalos kezdetének dátuma: 2013. január 01., hivatalos záró dátuma: 2014. 

december 31. 
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G) NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. 2013. március 01-én nyújtotta be pályázatát a Nemzetközi 

Visegrádi Alap (International Visegrad Fund) Kis összegű pénzügyi támogatás elnyerésére 

vonatkozó (Small Grant) pályázati felhívására.  

 

A Nemzetközi Visegrádi Alap a Visegrádi Csoporthoz tartozó országok (Cseh Köztársaság, 

Magyarország, Lengyel Köztársaság, Szlovákia) kormányai által létrehozott szervezet, 

melynek célja, hogy elősegítse és támogassa a lakosság és az intézmények közötti 

együttműködést és a kapcsolatok fejlesztését a régión belül, valamint a Visegrádi országok és 

más, környező országok között, különös tekintettel a Nyugat-Balkán és a Keleti 

Partnerkapcsolatok országaival való kapcsolatokra. 

A Nemzetközi Visegrádi Alap pénzügyi támogatást nyújt az országok közötti közös 

kulturális, tudományos és tanulmányi projektek megvalósítására, továbbá a diákcsereprogram, 

határon átnyúló projektek, és a turizmus fejlesztésére irányuló tevékenységek elősegítésére, 

valamint az egyéni mobilitás programok támogatására egyaránt. 

 

Az ENEREA Nonprofit Kft. vezető partnerként a szlovák Vágsellyei járás Regionális Energia 

Ügynökség (Regionálna energetická agentúra, Šaľa) és a cseh Morva-Sziléziai Régió 

Regionális Energia Ügynökséggel (Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, 

o.p.s.) együttműködve adta be pályázati anyagát. A megvalósítandó projekt célja, hogy az 

ügynökségek megosszák egymással tapasztalataikat a megújuló energiákra vonatkozó 

oktatások és képzések területén, a tapasztalatcsere által pedig fejlesszék módszereiket. 

A benyújtott pályázati anyag elbírálásának várható ideje: 2013. május. 

 

 

22..  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  KKAAPPCCSSOOLLAATTÉÉPPÍÍTTÉÉSS  

 

2012. december 13. Bécs  

A Bécsben található Nemzetközi Energia Ügynökségnél látogatást tett az Ügynökség vezetője 

a lehetséges együttműködési lehetőségek feltárása illetve a két szervezet közötti jó kapcsolat 

ápolása érdekében. 

 

2012. szeptember 13-15. Güssing  
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Újszentmargita Község Önkormányzatának vezetősége számára egy szakmai tanulmányút 

került leszervezésre az ENEREA Nonprofit Kft. közreműködésével Güssing városába. 

A „Megújuló energiaforrásokon alapú modell értékű projekt a Polgári kistérségben” 

elnevezésű projekt megvalósításához és a beruházásban rejlő lehetőségek kihasználásához 

kitűnő példaként szolgál az ausztriai település sikere. 

Güssing a kilencvenes évek elejéig Ausztria legszegényebb régióinak egyike volt. Azonban 

ebben az időben megszületett azon városfejlesztési koncepció, melynek alapgondolata, hogy 

az energiaszükségletet a város saját maga számára állítsa elő. Ennek érdekében a földgázzal, 

kőolajjal, árammal és üzemanyaggal kielégített energiaszükségletet helyben kívánták 

előállítani: a cél az volt, hogy a lakosság a helyi energiatermelőktől szerezze be az 

energiahordozókat. 

A térség kitűnő adottságokkal rendelkezik a megújuló energiaforrások kihasználásának 

területén. Jelenleg rendelkezik egy biomassza-távfűtőművvel és egy repcemetilészter-

berendezéssel, felépült az egyedülálló technológiájú biomassza – vízgőz – elgázosító erőmű, 

valamint több biomassza erőmű, fatüzelésű távfűtőmű, napelemes és biogáz erőmű is felépült 

azóta a térségben. 

  

  

33..  EEGGYYÉÉBB  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEKK  

 

A) ERASMUS PROGRAM – PADOVAI EGYETEM 

 

Az ERASMUS program az Európai Felsőoktatási Térség területén tanuló hallgatók más 

országok társintézményekben való tanulmányait segítő program. Az Erasmus az Európai 

Bizottság egyik legsikeresebb és legismertebb programja, mely mostanáig több mint 2,5 

millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában. 

 

1987-ben indult az Erasmus programja, amely az felsőoktatás fejlesztését, az Európán belüli 

nemzetközi mobilitást támogatja. Az Erasmus program 2007-2013 között az EU Life Long 

Learning (Egész élet át tartó tanulás) programja keretében működik. A program eredeti angol 

neve: European Community Action Sceme for the Mobility of University Students
 

(ERASMUS) alprogram a felsőoktatási intézmények fejlesztési törekvéseit segíti. Biztosítja a 

hallgatók európai mobilitását, tapasztalatszerzését vagy szakmai gyakorlatát egy másik 

tagország felsőoktatási intézményében. 
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A program keretében az ENEREA Nonprofit Kft. 2012. május 02. és 2012. július 31. között 

az olaszországi Padovai Egyetem hallgatóját fogadta.  

A gyakornok neve: Sila Lambjola 

Gyakornoksága alatt a fő vizsgált témakör: a hazai és a nemzetközi energia politika. 

 

B) LEONARDO PROGRAM – ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG 

 

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által koordinált „Szakértői gyakornoki 

program régiós intézmények európai hálózatának kialakítására - NEXT” című Leonardo da 

Vinci mobilitási pályázat keretében 1 vagy 2 hónapos külföldi szakmai gyakorlati lehetőség 

kerül biztosításra 25 régiós szakembernek. Az Észak-alföldi régióból összesen 13 szervezet 

vesz részt a programban, többek között az ENEREA Nonprofit Kft. is. 

A szakmai gyakorlatok elsődleges célja, hogy a kiutazó szakemberek megismerjék az uniós 

szakpolitikákat, a brüsszeli intézményeket, illetve a fogadó szervezetek működését, projektjeit 

valamint fejlesszék szakmai és nyelvi képességeiket. 

 

A program keretében az ENEREA Nonprofit Kft. 1 főt fogadott a jelen beszámolási 

időszakban. 

Az érkező szakember: Orry Barnard (Modern Apprentice, Community Safety Children, 

Learning and Economic Services) 

Intézmény: Tameside MBC 

Council Offices | Wellington Road | Ashton-under-Lyne | Tameside | OL6 6DL 

Időtartam: 4 hét, 2012. november 02. – 2012. november 30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLET 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet  

 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat  

 

Egyszerűsített éves beszámoló "A" 

eredménykimutatása 

(összköltség eljárással) 

 

Kiegészítő melléklet 



A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  

 
[EsBo program] 

Adószám: 14710283-2-15 

Cégbíróság:                                                    

Cégjegyzék szám: 15-09-074123 

 

 

ENEREA ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS ÉS ENERGIA ÜGYNÖKSÉG 

KFT 

4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 

 

 

 

 

 

A mérleg fordulónapja: 2012. december 31. 

  

  

 

 

Nyíregyháza, 2013. március 31. 

 

 

 

 

A gazdálkodó 

képviselője 

 

P.h. 



ENEREA Nonprofit Kft. Oldal: 1 
 

Adószám: 14710283-2-15 

Cégjegyzék szám: 15-09-074123 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat   
A mérleg fordulónapja: 2012. december 31. 
 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

  
[EsBo program] 

 1000HUF Előző év Tárgyév 

01. A. Befektetett eszközök  (02-04. sorok) 3 449 1 999 

02. I.  Immateriális javak 2 994 1 739 

03. II. Tárgyi eszközök 455 260 

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

05. B.  Forgóeszközök (06-09. sorok) 40 454 53 669 

06. I.  Készletek 0 0 

07. II. Követelések 33 515 35 533 

08. III.Értékpapírok 0 0 

09. IV. Pénzeszközök 6 939 18 136 

10. C.  Aktív időbeli elhatárolások 0 0 

11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 43 903 55 668 

12. D.  Saját tőke (13-19. sorok) 9 531 9 679 

13. I.  Jegyzett tőke 8 850 8 850 

14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 

15. III.Tőketartalék 0 0 

16. IV. Eredménytartalék 562 682 

17. V.  Lekötött tartalék 0 0 

18. VI. Értékelési tartalék 0 0 

19. VII.Mérleg szerinti eredmény 119 147 

20. E.  Céltartalékok 0 0 

21. F.  Kötelezettségek (22-24. sorok) 4 859 25 206 

22. I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 4 859 25 206 

25. G.  Passzív időbeli elhatárolások 29 513 20 783 

26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor) 43 903 55 668 
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 1000HUF Előző év Tárgyév 

I. Értékesítés nettó árbevétele 12 297 18 368 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

III. Egyéb bevételek 30 171 51 862 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 17 719 42 660 

V. Személyi jellegű ráfordítások 22 588 24 543 

VI. Értékcsökkenési leírás 1 595 1 703 

VII. Egyéb ráfordítások 464 615 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-

V-VI-VII. sor) 102 709 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 539 32 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 64 353 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 475 - 321 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor) 577 388 

X. Rendkívüli bevételek 0 24 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 24 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 577 412 

XII. Adófizetési kötelezettség 458 265 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) 119 147 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 119 147 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 

Az ENEREA Nonprofit Kft. 2009. évben alakult, meghatározott cél elérésére. A létrehozás célja: Az 
Észak-Alföldi régióban hozzájáruljon horizentális és szektorális tevékenységével a hatékony regionális 

energiatervezés létrejöttéhez, nemzetközi együttmüködések kialakításához energia területen és 

kommunikációs tevékenységeken keresztül a tudatosabb energiafelhasználás kialakulásához és a 

tudatformáláshoz. 

Az ENEREA Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén 

kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs. 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2012. január 01. - 2012. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja  

2012. december 31. 

1.3. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 

szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 

(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási 

száma: Varga János 4400 Nyíregyháza, Kandó Kálmán utca 12. MKVK: 002059. 

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más 

jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 

1.4. Beszámoló nyilvánossága 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által 

előírt nyilvánosságon túl az ENEREA Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a 
székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A 

székhely pontos címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 31/B A 3 345 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 

forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az ENEREA Nonprofit Kft. kialakított 

számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel. 

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben az ENEREA Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a 

valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 
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2.4. Beszámoló választott formája és típusa 

Az ENEREA Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves 
beszámolót készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

Az ENEREA Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az 

eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. 

2.5. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: 

március 31. 

 

2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 

mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 

Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 

2.7. Lényeges hibák értelmezése 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont 

és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 

20%-kal változik. 

2.8. Ismételt közzététel alkalmazása 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás 

évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások 
kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni, kivéve ha az 

erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi beszámoló letétbe helyezése és közzététele - az 

előző éveket érintő módosítások kiemelésével - megtörtént. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt 
hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. 

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 

jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A 

fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.10. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 

eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben 

változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.11. Devizás tételek értékelése 

Alkalmazott devizaárfolyam 
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A külföldi pénzértékre szóló, vagy devizaalapú eszközök és kötelezettségek - kivéve a forintért vásárolt 

valutát, devizát -, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a 

választott hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyamának számtani átlagán 

történik. Amennyiben a számlavezető személye megváltozik, úgy a változás hatása a kiegészítő 
mellékletben bemutatásra kerül. 

 

Devizás értékelés változása 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak 

hatásain túl - nem változott. 

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből 

adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték 

figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti 
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, 

mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt 

megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 

jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 

kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az 

eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 

100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 

meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy 
az ennek megfelelő devizaösszeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi 

változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az 

előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.13. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti 

értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek 
minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 
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2.14. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok 
szerint történik. 

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása 

Az ENEREA Nonprofit Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 

értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.16. Valós értéken történő értékelés 

Az ENEREA Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a 

mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az 
eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.17. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző 

üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.18. Kísérleti fejlesztés aktiválása 

Az ENEREA Nonprofit Kft. a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, 

azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el. 

2.19. Céltartalék-képzés szabályai 

Az ENEREA Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, 

jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint 
képez. 

2.20. Ki nem emelt tételek értékelése 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az 

értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések 

miatt módosítás nem történt. 

2.21. Leltározási szabályok 

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 

változtak. 

2.22. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 

szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.23. Önköltségszámítás szabályai 

Nagyságrendi mentesítés alapján az ENEREA Nonprofit Kft. az önköltségszámítás rendjét nem 
szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.  

2.24. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

Az ENEREA Nonprofit Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos 

tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 
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3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 

 1000HUF Előző 

időszak 

Tárgyidőszak Abszolút 

változás 

01. A. Befektetett eszközök 3 449 1 999 -1 450 

02. I.  Immateriális javak 2 994 1 739 -1 255 

03. II. Tárgyi eszközök 455 260 - 195 

04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 

05. B.  Forgóeszközök 40 454 53 669 13 215 

06. I.  Készletek 0 0 0 

07. II. Követelések 33 515 35 533 2 018 

08. III.Értékpapírok 0 0 0 

09. IV. Pénzeszközök 6 939 18 136 11 197 

10. C.  Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 

11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 43 903 55 668 11 765 

12. D.  Saját tőke 9 531 9 679 148 

13. I.  Jegyzett tőke 8 850 8 850 0 

14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 

15. III.Tőketartalék 0 0 0 

16. IV. Eredménytartalék 562 682 120 

17. V.  Lekötött tartalék 0 0 0 

18. VI. Értékelési tartalék 0 0 0 

19. VII.Mérleg szerinti eredmény 119 147 28 

20. E.  Céltartalékok 0 0 0 

21. F.  Kötelezettségek 4 859 25 206 20 347 

22. I.  Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 4 859 25 206 20 347 

25. G.  Passzív időbeli elhatárolások 29 513 20 783 -8 730 

26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 43 903 55 668 11 765 

 

 

 1000HUF Előző 
időszak 

Tárgyidőszak Változás 
%-ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 12 297 18 368 49.37 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0.00 

III. Egyéb bevételek 30 171 51 862 71.89 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 17 719 42 660 140.76 

V. Személyi jellegű ráfordítások 22 588 24 543 8.66 

VI. Értékcsökkenési leírás 1 595 1 703 6.77 

VII. Egyéb ráfordítások 464 615 32.54 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 102 709 595.10 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 539 32 -94.06 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 64 353 451.56 
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 1000HUF Előző 

időszak 

Tárgyidőszak Változás 

%-ban 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 475 - 321 - 167.58 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 577 388 -32.76 

X. Rendkívüli bevételek 0 24 100.00 

XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0.00 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 24 100.00 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 577 412 -28.60 

XII. Adófizetési kötelezettség 458 265 -42.14 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY 119 147 23.53 

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 119 147 23.53 

 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszköz Előző időszak 

(%) 

Tárgyidőszak 

(%) 

Befektetett eszközök 7.85 3.59 

Immateriális javak 6.81 3.12 

Tárgyi eszközök 1.04 0.47 

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 

Forgóeszközök 92.15 96.41 

Készletek 0.00 0.00 

Követelések 76.34 63.83 

Értékpapírok 0.00 0.00 

Pénzeszközök 15.81 32.58 

Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

 

Forrás Előző időszak 
(%) 

Tárgyidőszak 
(%) 

Saját tőke 21.71 17.39 

Jegyzett tőke 20.16 15.90 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 

Tőketartalék 0.00 0.00 

Eredménytartalék 1.28 1.23 

Lekötött tartalék 0.00 0.00 

Értékelési tartalék 0.00 0.00 

Mérleg szerinti eredmény 0.27 0.26 

Céltartalékok 0.00 0.00 

Kötelezettségek 11.07 45.28 

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 
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Forrás Előző időszak 

(%) 

Tárgyidőszak 

(%) 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 

Rövid lejáratú kötelezettségek 11.07 45.28 

Passzív időbeli elhatárolások 67.22 37.33 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 276.3 %-ban, a tárgyévben 484.2 %-
ban fedezte. 

A saját tőke az előző évhez képest 148 EFt értékkel, 1.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a 
jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. 

Az ENEREA Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 21.7 %, a 

tárgyévben 17.4 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 51.0 %-át, a tárgyévben 260.4 %-át tették ki. A 

tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. 

Az ENEREA Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 20,347 EFt értékkel, 418.7 %-kal 

növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 

A pénzeszközök állománya 11,197 EFt értékkel, 161.4 %-kal növekedett. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök 
együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 8.33, a 

tárgyévben 2.13 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 92.1 %, a 

tárgyévben 96.4 % volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 
évben 8.33, a tárgyévben 2.13 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. 

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 141.0 %-a teljesíthető. 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték 

a kötelezettségeket. 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 502 napi 
árbevétel nyújtana fedezetet. 

3.5. Jövedelmezőség 

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 43,007 EFt, a tárgyévben 

70,286 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 27,279 EFt értékkel, 63.4 %-kal növekedett. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 12,297 EFt, a tárgyévben 18,368 

EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 6,071 EFt értékkel, 49.4 %-kal növekedett. 

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.3 %-át, a tárgyévben a 0.3 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 1.3 %, a 

tárgyévben 1.7 % volt. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 1.2 %, a tárgyévben 1.5 % volt. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 10 Ft, a tárgyévben 8 Ft volt. 

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 3 Ft, a tárgyévben 2 Ft adózott eredmény 
jutott. 
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A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 35 Ft, a tárgyévben 74 Ft 
adózott eredmény jutott. 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 5 Ft, a tárgyévben 6 Ft 
volt. 

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 118 EFt, a tárgyévben 192 EFt volt. 

A mérleg szerinti eredmény az előző évben 119 EFt, a tárgyévben 147 EFt volt. Az előző évhez képest 
a mérleg szerinti eredmény 28 EFt értékkel növekedett. 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 

tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

4.2. Sajátos tételbesorolások 

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása 

bemutatást kívánna. 

4.3. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

Az ENEREA Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl 

- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Tétel átsorolások 

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az 

egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések 
miatt nem változott. 

Értékelési elvek változása 

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain 
túl - nem változtak. 

4.4. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével az ENEREA Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem 

élt. 

4.5. Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek 

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, 

vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs. 

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 

szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 
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4.6. Befektetett eszközök 

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. 

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a beszámolási 

időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen eszköz esetében sem 

került sor. 

4.7. Forgóeszközök 

Hátrasorolt eszközök 

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a 

kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 

4.8. Saját tőke 

Saját tőke változása 

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak: 

 
Saját tőke alakulása 

Tőkeelem 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás 

Jegyzett tőke 8 850 8 850   

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0   

Tőketartalék 0 0   

Eredménytartalék 562 682 120 

Lekötött tartalék 0 0   

Értékelési tartalék 0 0   

Mérleg szerinti eredmény 119 147 28 

Saját tőke összesen 9 531 9 679 148 

 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. 

Visszavásárolt saját üzletrészek 

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem 

közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el. 

Lekötött tartalék jogcímei 

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékhelyesbítések alakulása 

Az ENEREA Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 
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4.9. Céltartalékok 

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre 

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző 

évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták. 

4.10. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy 
önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú 

lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. 

Kötelezettségek átsorolása 

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 

törlesztése átsorolására nem került sor. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 

kötelezettség nem szerepel. 

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb 

kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 

4.11. Passzív időbeli elhatárolások 

Átengedett befektetett eszközök bevétele 

Az ENEREA Nonprofit Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték 

fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg.  

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 

tárt fel, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

5.2. Össze nem hasonlítható adatok 

Az ENEREA Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

5.3. Az eredménykimutatás tagolása 

Új tételek az eredménykimutatásban 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 
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Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az ENEREA Nonprofit Kft. a 

tárgyidőszakban nem élt. 

5.4. Bevételek 

Az ENEREA Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

 
Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző év Tárgyév 
 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 12 297 28.5 18 368 26.2 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 0 0.0 

Egyéb bevételek 30 171 70.2 51 862 73.8 

Pénzügyi műveletek bevételei 539 1.3 32 0.0 

Rendkívüli bevételek 0 0.0 24 0.0 

Bevételek összesen 43 007 100.0 70 286 100.0 

 

Kapott támogatások bemutatása 

A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt végleges jelleggel kapott, illetve 

visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások forrásai, elszámolása és főbb számszaki 
jellemzői az alábbiak: 

 
Végleges jelleggel kapott támogatások 

Támogatás (1000HUF) Kapott Felhasználás Rendelkezésr
e 

 Összeg korábbi tárgyévi álló összeg 

Önkormányzati 0 0 0 0 

Központi 0 0 0 0 

Nemzetközi 39 713 0 39 713 0 

Más gazdálkodótól kapott 0 0 0 0 

Összesen: 39 713 0 39 713 0 

 

 
Visszatérítendő kapott támogatások 

Támogatás (1000HUF) Kapott Felhasználás Rendelkezésr

e 
 Összeg korábbi tárgyévi álló összeg 

Önkormányzati 20 000 0 18 000 2 000 

Központi 0 0 0 0 

Nemzetközi 0 0 0 0 

Más gazdálkodótól kapott 0 0 0 0 

Összesen: 20 000 0 18 000 2 000 

 

5.5. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

Az ENEREA Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi 

táblázat: 
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[EsBo program] 

 
Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző év Tárgyév 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 17 719 41.7 42 660 61.1 

Személyi jellegű ráfordítások 22 588 53.2 24 543 35.1 

Értékcsökkenési leírás 1 595 3.8 1 703 2.4 

Egyéb ráfordítások 464 1.1 615 0.9 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 64 0.2 353 0.5 

Rendkívüli ráfordítások 0 0.0 0 0.0 

Ráfordítások összesen 42 430 100.0 69 874 100.0 

 

Költségek költségnemenként 

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

 
Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 

Költségnem Előző év Tárgyév 
 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 17 719 42.3 42 660 61.9 

Személyi jellegű ráfordítások 22 588 53.9 24 543 35.6 

Értékcsökkenési leírás 1 595 3.8 1 703 2.5 

Költségnemek összesen 41 902 100.0 68 906 100.0 

 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 

5.6. Eredmény 

Döntés az eredmény felhasználásáról 

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény 

felhasználásra vonatkozó javaslattal. 

Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben 

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Kiemelt juttatások 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

Az ENEREA Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított 

díjak bemutatása nem előírás. 

6.2. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 
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A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az 

alábbi táblázat: 

 
Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása 

Állománycsoport (fő) Átlagos 

létszám 

Szellemi 7 

Fizikai 0 

Összesen: 7 

 

Béradatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

 
Bérköltség megoszlása 

Állománycsoport (1000HUF) Bérköltség 

Szellemi foglalkozásúak 24 543 

Fizikai foglalkozásúak 0 

Összesen: 24 543 

 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 
Béren kívüli juttatások megoszlása 

 Kifizetések 

Jogcím (1000HUF) Szellemi Fizikai 

utazási költségtérítés 2 446 0 

Összesen: 2 446 0 

 

6.3. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A tevékenység jellegéből adódóan az ENEREA Nonprofit Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes 

hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. 

Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség 

nem került elszámolásra. 

Környezetvédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 

az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 
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A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon 

nem állt fenn. 

6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 

megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet  

 

ENEREA Nonprofit Kft. által generált projektek 

 



 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., ’A’ épület, III/345. 

Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635 

Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu 

2/a. sz. melléklet 

Új Széchenyi Terv - Zöld Beruházási Rendszer „Megújuló energiahordozó felhasználását elősegítő, használati meleg víz előállítását és 

fűtésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése alprogram” összesítő lista 

Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-NAP-2011 

Sorszám Kódszám Név Beruházás helyszíne Elérhetőség 
Tervezett 

felhasználás 
Eredmény 

1 ÚSZT_NAP/347/2011 Dr. Szilágyi Dénes 
4400 Nyíregyháza Salamonbokor 

71. 
szilagid@nyf.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

2 

ÚSZT_NAP/375/2011(ki

zárták); 

ÚSZT_NAP/3170/2012 

Lisovszki Sándor 
4511 Nyírbogdány Petőfi utca 

2/b 
lisosa@freemail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

3 ÚSZT_NAP/860/2011 Kovács Lajos 4338 , Papos   Rákóczi u. 13 
krasznaker@freemai

l.hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

4 ÚSZT_NAP/891/2011 Porkoláb Pál 
4900 , Fehérgyarmat  Tömöttvár 

út 41 

porkolabpne@lab.h

u 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

5 ÚSZT_NAP/1006/2011 Csordás György 4032 , Debrecen Akadémia u. 36. 
csgy123@gmail.co

m 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

6 ÚSZT_NAP/1012/2011 Szabó Sándor 
4900 , Fehérgyarmat Rákóczi 

utca 33 

fgyalarm@fibermail

.hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

7 ÚSZT_NAP/1027/2011 Kóczián Gyula 
3885 , Boldogkőváralja Kossuth 

u. 7. 

koczian8809@gmail

.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 
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4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., ’A’ épület, III/345. 

Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635 

Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu 

Sorszám Kódszám Név Beruházás helyszíne Elérhetőség 
Tervezett 

felhasználás 
Eredmény 

8 ÚSZT_NAP/1034/2011 
Katonáné Eszenyi 

Ildikó 

4551 , Nyíregyháza Tornácos u. 

57 

katonabela@helix-

90.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

9 ÚSZT_NAP/1043/2011 Lente Lajos 4030 , Debrecen Kanális u. 29/b 
lentelui@freemail.h

u 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

10 ÚSZT_NAP/1067/2011 Elek Miklós 4002 , Debrecen Kuvik u. 67 
elekmiki0104@gma

il.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

nem részesült 

11 ÚSZT_NAP/1079/2011 Husztek Péter 
3885 , Boldogkőváralja Major út 

4. 
petihmen@index.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

12 

ÚSZT_NAP/1083/2011(

kizárták);ÚSZT_NAP/31

94/2012; 

ÚSZT_NAP/5086/2012 

Szőke Sándor 4032 , Debrecen Úrrétje u. 14. 
szokecukraszda@sz

okecukraszda.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

13 ÚSZT_NAP/1095/2011 Martinovics Ferenc 4033 , Debrecen Szitás u. 13 
ferenc.martinovics

@gmail.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

14 ÚSZT_NAP/1120/2011 Márkus Judit 3893 , Regéc  Fő u. 80 
markusjudit@index.

hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

15 ÚSZT_NAP/1121/2011 Tóth Zsigmond 4761 , Porcsalma Mező utca 19. 
ungarn@mikado-

foods.de 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

16 ÚSZT_NAP/1123/2011 
Janikné Békési 

Szilvia 
4244  Újfehértó Bartók Béla u. 8. 

janikroland@gmail.

com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 
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Tervezett 

felhasználás 
Eredmény 

17 ÚSZT_NAP/1126/2011 Id. Molnár Sándor 
4231 , Bököny  Arany János u. 

15 

molnars1953@free

mail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

18 ÚSZT_NAP/1133/2011 Komoróczy Péter 4231 , Bököny  Árpád u 10. 
kopeterdr@axelero.

hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

19 ÚSZT_NAP/1171/2011 Juhász Péter 
4275 , Monostorpályi  József 

Attila u. 1/b. 

juhasz.peti11@gmai

l.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

20 ÚSZT_NAP/1202/2011 Szabó József 
4275 , Monostorpályi  Nyíl  u. 

2/A 

polgarmester@mon

ostorpalyi.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

21 ÚSZT_NAP/1223/2011 
Tóbiásné Csordás 

Erzsébet 

4232 , Geszteréd   Aranyszablya 

u. 1. 

csordas58@freemail

.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

22 ÚSZT_NAP/1231/2011 Lisovszki Istvánné 4511 , Nyírbogdány  Fő u. 19 
lisovszki@freemail.

hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

23 ÚSZT_NAP/1875/2011 Cserpák Ferenc 
4300 , Nyírbátor Kisszoros utca 

13. 

cserpakf@szabolcs.

police.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

24 ÚSZT_NAP/1318/2011 Barnucz László 
4231 , Bököny   Dózsa György u. 

11/1 

barnucz1956@free

mail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

25 ÚSZT_NAP/1347/2011 Barnucz Brigitta 4320 , Nagykálló  Árpád út 42 
barnucz.brigee@hot

mail.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

26 ÚSZT_NAP/1371/2011 
Molnárné Bereczki 

Judit 
4033 , Debrecen Pék u. 8 judit1@t-online.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

27 ÚSZT_NAP/1474/2011 Zsuponyó Levente 
4064 , Nagyhegyes   Táncsics 

Mihály u. 34. 

levikechili@gmail.c

om 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

mailto:juhasz.peti11@gmail.com
mailto:juhasz.peti11@gmail.com
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28 ÚSZT_NAP/1486/2011 Gulyás József 4244 , Újfehértó  Béke tér 16. gudzsi@freemail.hu 
HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

29 ÚSZT_NAP/1498/2011 
Halászné Ferenczi 

Judit 

4032 , Debrecen  Károli Gáspár 

u. 156. 

euro.fischer@freem

ail.hu 

HMV és egyéb 

(vízmedence) 

Támogatásban 

részesült 

30 ÚSZT_NAP/1499/2011 Szabados Krisztián 
4032 , Debrecen  Kertváros utca 

45. 

krisz.szabados@gm

ail.com 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

31 ÚSZT_NAP/1531/2011 Haraszti Péter 4031 Debrecen Kálmán u 53 hapi67@freemail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

32 ÚSZT_NAP/1537/2011 Papp Csaba 
4231 , Bököny   Dózsa György u. 

8. 
palosy@freemail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

33 ÚSZT_NAP/1581/2011 Dr.Stadler András 4495 , Döge Kossuth L. u. 217/C 
drstaand@freemail.

hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

34 ÚSZT_NAP/1589/2011 Stingel József 4551 , Nyíregyháza Tujafa u. 46 stingl@t-online.hu 
HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

35 ÚSZT_NAP/1662/2011 Nagy Attila 
4028 , Debrecen Dembinszky u. 

7. 

nagy.attila2@t-

online.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

36 ÚSZT_NAP/1737/2011 Dr. Kovács Judit 
4900 Fehérgyarmat Bethlen 

Gábor utca 6. 

nyucitata@freemail.

hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

37 ÚSZT_NAP/1747/2011 Kardos Zsolt 
4030 Debrecen Hegyi Mihályné 

u. 35/A 

zsoltkardos.zk@gm

ail.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

38 ÚSZT_NAP/1749/2011 Papp Zoltánné 4032 , Debrecen Kartács u. 17. papp96@gmail.com 
HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

mailto:hapi67@freemail.hu
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39 ÚSZT_NAP/1821/2011 Nagy Csaba 4521 Berkesz Rákóczi u. 73. 
nacsa61@freemail.h

u 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

40 ÚSZT_NAP/1861/2011 Csabai Sarolta 4233 Balkány Adonyi u. 29 
csabai.sarolta@free

mail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

41 ÚSZT_NAP/1929/2011 Szilágyi Erzsébet 
4200 , Hajdúszoboszló  Túri u. 

52. 

sziszi4200@gmail.c

om 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

42 ÚSZT_NAP/1931/2011 Szilágyi Mikósné 
4254 , Nyíradony   Batthyány u. 

6.ű 

myke01@citromail.

hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

43 ÚSZT_NAP/2053/2011 Papp János 
1213 , Budapest   Repkény utca 

37. 

pappjanos001@net-

tv.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

44 ÚSZT_NAP/2174/2011 Kövesligeti Artúr 
4900 , Fehérgyarmat  Toldi M. u. 

24 

akovesligeti@freem

ail.hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

45 ÚSZT_NAP/2199/2011 Bakai Sándor 
4225 , Debrecen  Kertekalja u. 

39. 

sandor.bakai@gmail

.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

46 ÚSZT_NAP/2240/2011 Vadai Mónika 
4274 , Hosszúpályi  Földvár utca 

95. 

vadaimoni@gmail.c

om 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

47 ÚSZT_NAP/5211/2012 Chen Bo 
1154 Budapest Pöltenberg Jenő 

u. 106 
chenbo@cosi.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

48 ÚSZT_NAP/4067/2012 Dr. Szántó István 4900 Fehérgyarmat Bocskai u. 55 
drszantoi@freemail.

hu 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

49 ÚSZT_NAP/5224/2012 Ke Xiong 
1154 Budapest Damjanich J. u. 

73 
cosi@cosi.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

mailto:nacsa61@freemail.hu
mailto:nacsa61@freemail.hu
mailto:chenbo@cosi.hu
mailto:drszantoi@freemail.hu
mailto:drszantoi@freemail.hu
mailto:cosi@cosi.hu
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50 ÚSZT_NAP/2343/2012 Nagy Ildikó 4031 Debrecen Erőss Lajos u. 11. 
nagy.ildiko@hbmkh

.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

51 ÚSZT_NAP/2396/2012 Szilágyi Gyula 4028 Debrecen Damjanich u. 47. 
szigi-vill@t-

online.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

52 ÚSZT_NAP/2401/2012 Tóth Tibor 4033 Debrecen Éden u. 21 stiki69@gmail.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

53 ÚSZT_NAP/2404/2012 Szilágyi Barna 4033 Debrecen Éden u. 24/B 
fluid2000@freemail

.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

54 ÚSZT_NAP/2406/2012 Papp Gyula 
4033 Debrecen Veres P. u. 29. 2. 

lakás 

kemptener@freemai

l.hu 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

55 ÚSZT_NAP/2407/2012 Papp Gyuláné 
4033 Debrecen Veres P. u. 29. 1. 

lakás 

pappne51@freemail

.hu 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

56 ÚSZT_NAP/2452/2012 
Seres Judit 

Zsuzsanna 
4031 Debrecen Kiss Ernő u. 42 

zsuzsasrs@gmail.co

m 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

57 ÚSZT_NAP/2579/2012 Szűcs Csaba 4700 , Mátészalka  Jókai u. 3. 
szkeva05@gmail.co

m 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

58 ÚSZT_NAP/2699/2012 Miski László 
4900 Fehérgyarmat Ady Endre 

utca 29 

szatmarilekvar@gm

ail.com 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

59 ÚSZT_NAP/2912/2012 Gulyás Róbert 
2330 Dunaharaszti Bábakalács u. 

8/A 

grobensto@gmail.co

m 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

60 ÚSZT_NAP/3099/2012 Mikula Zoltán 
4032 Debrecen Karinthy F. u. 

51./B 

mikulazoltan@gmai

l.com 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

61 ÚSZT_NAP/3153/2012 
Molnárné Dékmár 

Zsuzsanna Katalin 
4400 Nyíregyháza Csemete u. 17 

dekmarkati@gmail.

com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

mailto:nagy.ildiko@hbmkh.hu
mailto:nagy.ildiko@hbmkh.hu
mailto:szigi-vill@t-online.hu
mailto:szigi-vill@t-online.hu
mailto:stiki69@gmail.com
mailto:fluid2000@freemail.hu
mailto:fluid2000@freemail.hu
mailto:kemptener@freemail.hu
mailto:kemptener@freemail.hu
mailto:pappne51@freemail.hu
mailto:pappne51@freemail.hu
mailto:zsuzsasrs@gmail.com
mailto:zsuzsasrs@gmail.com
mailto:szatmarilekvar@gmail.com
mailto:szatmarilekvar@gmail.com
mailto:mikulazoltan@gmail.com
mailto:mikulazoltan@gmail.com


 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., ’A’ épület, III/345. 

Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635 

Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu 

Sorszám Kódszám Név Beruházás helyszíne Elérhetőség 
Tervezett 

felhasználás 
Eredmény 

62 ÚSZT_NAP/3318/2012 Molnár László 4235 Biri Vörös Hadsereg u. 113 
laci1975@citromail.

hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

63 ÚSZT_NAP/3499/2012 
Kovács Judit 

Gyöngyi 
4225 Debrecen Vashámor u. 1/C. 

kovacsjutus@gmail.

com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

64 ÚSZT_NAP/3667/2012 Fényes Attila 4032 Debrecen Karinthy F. u. 22. 
epkompakt@yahoo.

com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

65 ÚSZT_NAP/3729/2012 Rudi Péter 
4400 , Nyíregyháza Tünde u. 

18/1 (26804 hrsz.) 

rudi.janos@t-

online.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

66 ÚSZT_NAP/3832/2012 Tardi Beáta 
4244 , Újfehértó  Kodály Zoltán 

u. 6. 

perspektiva09@free

mail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

67 ÚSZT_NAP/3959/2012 Oláh Zsolt 
4032 , Debrecen  Kosztolányi 

Dezső u. 26. 

olahzsolt82@gmail.

com 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

68 ÚSZT_NAP/4032/2012 Nagy Imre 
4225 Debrecen Nagyszentgyörgy 

u.90 

imre.nagy74@frema

il.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

69 ÚSZT_NAP/4440/2012 Kiss Gábor 4030 Debrecen Sarkad u. 1 kissg@hbmo.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

70 ÚSZT_NAP/4516/2012 Dr. Kincses Zsolt 
4032 Debrecen Károli Gáspár 

utca 196 

kincseszs@freemail.

hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

71 ÚSZT_NAP/4528/2012 Retzler János 4091 Polgár Rákóczi utca 157/b 
retzlerneagi@bicom

ix.hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

72 ÚSZT_NAP/4541/2012 Kovács Árpádné 
4032 Debrecen Bencsik Sándor 

u. 5. 

arpad.kovacs@t-

email.hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

mailto:laci1975@citromail.hu
mailto:laci1975@citromail.hu
mailto:imre.nagy74@fremail.hu
mailto:imre.nagy74@fremail.hu
mailto:kissg@hbmo.hu


 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., ’A’ épület, III/345. 

Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635 

Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu 

Sorszám Kódszám Név Beruházás helyszíne Elérhetőség 
Tervezett 

felhasználás 
Eredmény 

73 ÚSZT_NAP/4549/2012 Kupecz Imre 4030 Debrecen Lencz u. 60 
kupecz.imre@gmail.

com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

nem részesült 

74 ÚSZT_NAP/4559/2012 Dr. Hassan Ziad 4032 Debrecen Nyék u. 52 drsass@freemail.hu HMV 
Támogatásban 

részesült 

75 ÚSZT_NAP/4594/2012 Matók István 4900 Fehérgyarmat Dózs u. 32 
matokistvan@freem

ail.hu 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

76 ÚSZT_NAP/4688/2012 Szücs József Csaba 4700 Mátészalka Puskin u. 12 
j.cs.szucs@gmail.co

m 

HMV 
Támogatásban 

részesült 

77 ÚSZT_NAP/4953/2012 Csongrádi Péter 
 

infra-

ep@freemail.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

78 ÚSZT_NAP/4993/2012 Varanai László 
 

varanai.laszlo@gma

il.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

79 ÚSZT_NAP/5013/2012 
Csegényné Mikle 

Edina  

csegeny.edina@gma

il.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

80 ÚSZT_NAP/5159/2012 
Pappné Csegény 

Veronika  

csegeny.vera@gmai

l.com 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

81 ÚSZT_NAP/5168/2012 Prokop Ferenc 
 

prokop.t@emw.hu 
HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

82 ÚSZT_NAP/5190/2012 Urbán Lajos 
 

urban.lajos@broker

net.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

83 ÚSZT_NAP/5261/2012 Kalydi Zsigmond 
 

kalydit@kalydiwork

s.hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

84 ÚSZT_NAP/5293/2012 Kovács Zoltán 
 

zoltan_kovacs1972

@t-online.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

mailto:kupecz.imre@gmail.com
mailto:kupecz.imre@gmail.com
mailto:matokistvan@freemail.hu
mailto:matokistvan@freemail.hu
mailto:j.cs.szucs@gmail.com
mailto:j.cs.szucs@gmail.com


 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., ’A’ épület, III/345. 

Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635 

Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu 

Sorszám Kódszám Név Beruházás helyszíne Elérhetőség 
Tervezett 

felhasználás 
Eredmény 

85 ÚSZT_NAP/5361/2012 Dr Laboda Antal 
 

dr.laboda@gmail.co

m 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

86 ÚSZT_NAP/5399/2012 Czibere Béla 
 

czibereeb@t-

online.hu 

HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

87 ÚSZT_NAP/5426/2012 Hajdu Barna 
 

barna.hajdu@gmail.

com 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

88 ÚSZT_NAP/5464/2012 Ivánné Varga Éva 
 

ivanek@emw.hu 
HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

89 ÚSZT_NAP/5517/2012 Hajdu Zoltán 
 

hajdu.zoltan75@upc

mail.hu 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

90 ÚSZT_NAP/5600/2012 Tuboly Kálmán 
 

ttrans@ttrans.hu 
HMV és 

fűtésrásegítés 

Támogatásban 

részesült 

91 ÚSZT_NAP/5642/2012 
Zilainé Molnár 

Ildikó  

zilaiildiko@gmail.c

om 
HMV 

Támogatásban 

részesült 

 

mailto:czibereeb@t-online.hu
mailto:czibereeb@t-online.hu


 

 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., ’A’ épület, III/345. 

Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635 

Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu 

2./b sz. melléklet 

ÚSZT - FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI ALPROGRAM 

 

Sorszám Név Település E-mail Azonosító Nyert összeg 

1 Vámosi Tibor Újfehértó vamositi@axelero.hu ÚSZT_FŰTÉS/779/2012 850 000 Ft 

2 Varga József Nyíradony varga.jozsef25@axelero.hu ÚSZT_FŰTÉS/990/2012 1 375 969 Ft 

3 Pethő András Pátyod patyodpolghiv@freemail.hu  ÚSZT_FŰTÉS/919/2012 1 343 355 Ft 

4 Pethő Andrásné Pátyod 
termeltetes@szatmari-

konzervgyar.hu  

ÚSZT_FŰTÉS/895/2012 1 308 405 Ft 

5 Dr. Nagy Zoltán Hajdúszoboszló ildus1101@gmail.com  ÚSZT_FŰTÉS/1116/2012 1 420 165 Ft 

6 Miski László Fehérgyarmat molnaib@freemail.hu  ÚSZT_FŰTÉS/1085/2012 629 914 Ft 

7 Pinczés István Debrecen pinczesm@freemail.hu  ÚSZT_FŰTÉS/970/2012 296 044 Ft 

8 
Dr. Csillag 

Andrea 
Debrecen lakasomra@gmail.com  ÚSZT_FŰTÉS/716/2012 

Nem kapott támogatást a 

társasházakra vonatkozó 4 

lakásos korlát miatt. 

mailto:vamositi@axelero.hu
mailto:varga.jozsef25@axelero.hu
mailto:patyodpolghiv@freemail.hu
mailto:termeltetes@szatmari-konzervgyar.hu
mailto:termeltetes@szatmari-konzervgyar.hu
mailto:ildus1101@gmail.com
mailto:molnaib@freemail.hu
mailto:pinczesm@freemail.hu
mailto:lakasomra@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

3. sz. melléklet  

 

ENEREA Nonprofit Kft. rendezvényei 



 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!  

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2012. június 19-én immár harmadik alkalommal 

rendezi meg a régió települései számára az Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Napot. Az idei 

konferencia a brüsszeli Fenntartható Energia Hét (Sustainable Energy Week) méltán népszerű nemzetközi 

esemény társrendezvényeként kerül megszervezésre.   

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves kollégáit  

az Észak-alföldi régió kifejezetten önkormányzatoknak szóló energetikai témájú rendezvényére, az ENEREA 

Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség által szervezett 

III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Napra! 

A rendezvény célja, hogy a résztvevő önkormányzati vezetők olyan információkhoz jussanak, amelyek 

segítik a településeket a megújuló energiák felhasználásában és az energiahatékonyság jegyében 

természeti és társadalmi adottságaik gazdaságos és környezetbarát kihasználásában. 

Ennek szellemében a konferencia első részében a jelenlévők számára lehetőség nyílik információkat 

gyűjteni a területfejlesztési Zöld Stratégiáról, a Nemzeti Energiastratégiáról és az Európai Unió 

Energiapolitikájáról, valamint a Környezet-és Energia Operatív Program által nyújtott pályázati 

lehetőségekről. 

A konferencia második részében pedig kiemelt szerepet kapnak az önkormányzatok szemszögéből 

felmerülő gyakorlati kérdések is az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások, az energianövények 

hasznosítása és a térségi energiafejlesztés témakörében. A program végén az önkormányzatok képviselői a 

„Jól csináltuk! – Jó gyakorlatok bemutatása” programrészben kapnak választ kérdéseikre, hangot 

adhatnak gondolataiknak, ötleteiknek. 

A rendezvény időpontja:  2012. június 19. (kedd) 

A rendezvény helyszíne:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal, Díszterem 

    4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 

A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

 

Levelünkhöz csatolt programban találja a rendezvény részleteit, illetve a jelentkezési lapot, melyet az 

abban megadott  címre 2012. június 15-ig kérjük visszajuttatni.  

Találkozzunk a III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Napon!  

Nyíregyháza, 2012. június 7. 

Tisztelettel:  

 

Vámosi Gábor 

ügyvezető 

 

 



 

 

P R O G R A M 

 

A rendezvény fővédnöke:   Kovács Pál, Klíma- és Energiaügyi Államtitkár 

A rendezvény házigazdája:   Seszták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 

 

 

09.00-09.30  Sajtótájékoztató 

09.30-10.00  Regisztráció 

10.00-10.05  Megnyitó 

          Vámosi Gábor, ügyvezető  

          ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

 

10.05-10.20  Zöld stratégia a területfejlesztésben – A ZÖLD megye 

Seszták Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal 

 

10.20-10.40 Nemzeti Energiastratégia - 2030 

          Kovács Pál, Klíma- és Energiaügyi Államtitkár 

          Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 

10.40- 10.55 Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása, energetikai pályázati tapasztalatok az 

Észak-alföldi Régióban 

          Lasch Tímea, ügyvezető igazgató 

          Energia Központ Nonprofit Kft. 

 

10.55-11.10   Széchenyi Programiroda tapasztalatai az energetikai pályázatok terén  

           Buzás László, regionális igazgató 

           Széchenyi Programiroda 

 

11.10-11.25   Kávészünet 

 

11.25-11.40   Lehetőségek a hazai pályázatokon túl - nemzetközi pályázatok 

                         Balázsy Eszter, csoportvezető, Nemzetközi ügyek csoportja 

           Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség  

 



 

 

 

11.40-11.55   Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései 

           Harsányi Zoltán, Műszaki Stratégiai Osztály 

                       E.ON Hungaria Zrt. 

 

11.55-12.10 Energianövények hasznosítása önkormányzati szinten – kiút vagy zsákút 

            Uhrinné Hibján Anikó értékesítő, szaktanácsadó  

            Holland Alma Kft. 

 

12.10-12.25     Hulladékra alapozott városi energia ellátás 

            Barta István, ügyvezető 

                          Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. 

 

12.25-12.40    SEAP – Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési 

energiagazdálkodásban 

           Gályász József, elnök 

           Kelet-Magyarországi Európai Kezdeményezések Közhasznú Alapítvány 

 

12.40-13.10    Jól csináltuk! – Jó gyakorlatok bemutatása   

 

13.10  Ebéd - Állófogadás 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

Nonprofit Kft. elsődleges feladatai között szerepel, hogy az 

Észak-alföldi régió gazdasági-társadalmi szereplőit minél 

szélesebb körben tájékoztassa az alternatív energiaforrások 

előnyeiről és alkalmazásukban rejlő lehetőségeikről.   

A zöldtechnológiák elterjedése érdekében, a zöld 

szemléletformálás jegyében az ENEREA Észak-Alföldi 

Regionális Energia Ügynökség 2012 májusában 

Környezettudatos Közlekedés Roadshow néven 

háromállomásos rendezvénysorozatot szervez az Észak-alföldi 

régióban.  

 Engedje meg, hogy meghívjuk Önt a Környezettudatos 

Közlekedés Roadshow-on való részvételre! 

A rendezvény célja, hogy a bemutassuk a közlekedés jövőjét, 

megismertessük a régiós szereplőket az új, hatékony, energia- és 

környezetbarát közlekedési lehetőségekkel, az alternatív 

hajtóanyagok, közlekedési eszközök és módszerek pozitív 

adottságaival. 

Továbbá a rendezvény keretében lebonyolított kötetlen 

beszélgetések keretében lehetőség nyílik arra, hogy az érintettek, 

választ kapjanak kérdéseikre, észrevételeiket, tanácsaikat 

megoszthatják, illetve megvitathatják egy szakmai fórum 

keretében. 

Rendezvényünkkel szeretnénk elérni a környezettudatos 

közlekedésben rejlő lehetőségek terén érintett szakmai és 

magán szereplőket, illetve mindazokat, akik tudásukat, 

szemléletüket tágítani szeretnék e témában. 

 

H E LY S ZÍ N E K  

NYÍREGYHÁZA  

2012. május 23. (szerda)  

Nyíregyházi Főiskola, 

Kótaji utca 9-11., „C” épület, Kari 

Tanács Terem 

Kezdés: 14.00 óra 

 

DEBRECEN 

2012. május 24. (csütörtök) 

DE Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centruma 

Böszörményi utca 138., MAG-

HÁZ II. emelet 214. 

Kezdés: 14.00 óra 

 

SZOLNOK 

2012. május 31. (csütörtök)  

Szolnoki Főiskola, 

Tiszaligeti sétány 14., Főépület 

112-es terem 

Kezdés: 14.00 óra 

 

 

A regisztráció minden helyszínen 

13.30 órától kezdődik. 

K Ö R N Y E Z E T T U D AT O S  
K Ö Z L E K E D É S  R O A D S H O W  2 0 1 2  

 

. M E G H Í V Ó  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

Kérjük, hogy részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével 

jelezze  

2012. május 21-ig! 

 

 

Bővebb információ kérhető:  

Patai Krisztina, projekt asszisztens 

(mobil: +36 30 640 4479; E-mail: krisztina.patai@enerea.eu) vagy  

az Ügynökség alábbi elérhetőségein: telefon: 42/599-400/2816 mellék, e-mail: 

info@enerea.eu 

 

 

Várjuk szíves visszajelzését, találkozzunk a rendezvényen! 
 

 

Nyíregyháza, 2012. május 09. 

 

 

                

 

 

            Tisztelettel:  

      
         

           Vámosi Gábor 

                           ügyvezető 
 

mailto:krisztina.patai@enerea.eu
mailto:info@enerea.eu


 

NYÍREGYHÁZA   

2012. május 23. (szerda)  

Helyszín: Nyíregyházi Főiskola,  

Kótaji utca 9-11., „C” épület, Kari 

Tanács Terem  

Kezdés: 14.00 óra 

 

 

DEBRECEN 

2012. május 24. (csütörtök) 

Helyszín: DE Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centruma 

Böszörményi utca 138., MAG-

HÁZ II. emelet 214. 

Kezdés: 14.00 óra 

 
 
SZOLNOK 

2012. május 31. (csütörtök) 

Helyszín: Szolnoki Főiskola, 

Tiszaligeti sétány 14., Főépület 

112-es terem 

Kezdés: 14.00 óra 

 

 

K Ö R N Y E Z E T T U D AT O S  
K Ö Z L E K E D É S  R O A D S H O W  

2 0 1 2 .  
 

P R O G R A M  

13.30 – 14.00 Regisztráció 

14.00 – 14.10 Megnyitó  

Vámosi Gábor, ügyvezető, ENEREA Észak-Alföldi 

Regionális Energia Ügynökség 

14.10 – 14.30 A környezettudatos innováció kihívásai 

és trendjei a globális autóiparban avagy így fogunk 

közlekedni 2040 tájékán 

Prof. Dr. Svéhlik Csaba, Európa-díjas autókonstruktőr, 

ügyvezető igazgató, KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, 

Bécs 

14.30 – 14.50 Szemelvények a közúti közlekedés és a 

környezet összefüggéseiből 

Dr. Török Ádám, okl. közlekedésmérnök, gazdasági 

mérnök, KTI Közlekedéstudományi Intézet 

14.50 – 15.10 Fókuszban az üzemanyagköltségek – 

flottakártyás megoldások a racionalizációra 

Molnárné Lantos Éva, Ádám Sándor, MOL Nyrt. 

15.10 – 15.30 Szünet 

15.30 – 15.50 Bioüzemanyagok: fenntarthatóság vagy 

zsákutca? 

Dr. Bai Attila, egyetemi docens, DE Agrár- és 

Gazdálkodástudományok Centruma 

15.50 – 16.10 Alkohollal a csúcsra 

Kaszab István, projektvezető, GOF Hungary Kft. 

16.10 – 16.30 A rendezvény zárása 

Vámosi Gábor, ügyvezető, ENEREA Észak-Alföldi 

Regionális Energia Ügynökség 
 

A rendezvény levezetője: Vá m o s i  G á b o r  ü g y v e z e t ő ,  E N E R E A É s z a k -

A l f ö l d i  R e g i o n á l i s  E ne r g i a  Ü g y n ö k s é g  N o n p r o f i t  K f t .  

 

H E LY S ZÍ N E K  

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  

További információ kérhető: Patai Krisztina projekt asszisztens – tel: 30/640-4479, 

e-mail: krisztina.patai@enerea.eu vagy info@enerea.eu  

honlap: www.enerea.eu 

mailto:krisztina.patai@enerea.eu
mailto:info@enerea.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 
Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. elkötelezett aziránt, hogy segítse 

az Észak-Alföldi régió gazdasági-társadalmi szereplőit abban, hogy megoldást találjanak energetikai 

problémáikra. 

Ezúttal rendhagyó módon a következő ENERGIA Café-t a Kelet-Magyarországi Európai 

Kezdeményezések Alapítvánnyal közösen szervezzük meg, akik szintén elkötelezettek a megújuló 

energiák terjesztésének elősegítésében, az energiahatékonyság megvalósításában. A Kelet-

Magyarországi Európai Kezdeményezések Alapítvány célja, küldetése együttműködés kialakítása és 

fejlesztése a non-profit és a for-profit szektor között a területi és regionális fejlődés elősegítése 

érdekében. 

A tájékoztatás és szemléletformálás jegyében a Kelet-Magyarországi Európai Kezdeményezések 

Alapítvány és az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ENERGIA Café 

néven rendezi meg közös rendezvényét az Észak-Alföldi régióban, mely Hajdú-Bihar megye székhelyén, 

Debrecenben kerül megrendezésre. 

 

Engedje meg, hogy ezúton tisztelettel meghívjam Önt az X. ENERGIA Café-ra! 
Legyen vendégünk egy kellemes kávéra egy kötetlen szakmai beszélgetés keretei között! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó 

X. ENERGIA Café 
Kötetlen szakmai beszélgetés – energetikáról 

A X. ENERGIA Café témája:  

„Energiahatékony településfejlesztés” 

Időpontja:  2012. április 05. (csütörtök), 15 óra 

Helyszíne:  Alexandra Könyvesház, Book Cafe 

    Debrecen, Piac u. 34-36. 

Előadók: 
 Dr. Gályász József (KEK Alapítvány) 
 Aranyász János (Open Media Consulting Kft.) 



 

Rendezvényünkön ezúttal szeretnénk megszólítani azokat a szakembereket és érdeklődőket, akik az 

energiahatékony településfejlesztés témában érdekeltek, érdeklődnek, illetve a magukat e témában 

képezni kívánókat. 

Az ENERGIA Café célja, hogy az energiahatékony településfejlesztés lehetőségeit megfogalmazó 

vitaindító előadásokat követően kötetlen beszélgetés keretében nyíljon lehetőség arra, hogy az 

érintettek, a jelenlévők megfogalmazzák kérdéseiket, észrevételeiket, szakmai tanácsaikat. 

Gondolkodjunk együtt ebben a kiemelt jelentőséggel bíró témában. 

 
A rendezvényen a részvétel ingyenes, részvételi szándékának jelzését a mellékelt jelentkezési lap 

visszaküldésével 2012. április 04-ig teheti meg.  

A jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségekre várjuk, e-mail: info@enerea.eu, fax: +36 42 999 635. 

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk! 
 

 

Debrecen, 2012. március 28. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Vámosi Gábor Dr. Gályász József 

 ügyvezető igazgató kuratóriumi elnök 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Kelet-Magyarországi Európai 

 Ügynökség Nonprofit Kft.  Kezdeményezések Alapítvány 

 

mailto:info@enerea.eu


 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 
Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. elkötelezett aziránt, hogy segítse 

az Észak-Alföldi régió gazdasági-társadalmi szereplőit abban, hogy megoldást találjanak energetikai 

problémáikra. 

Ezúttal rendhagyó módon a következő ENERGIA Café-t a Kelet-Magyarországi Európai 

Kezdeményezések Alapítvánnyal közösen szervezzük meg, akik szintén elkötelezettek a megújuló 

energiák terjesztésének elősegítésében, az energiahatékonyság megvalósításában. A Kelet-

Magyarországi Európai Kezdeményezések Alapítvány célja, küldetése együttműködés kialakítása és 

fejlesztése a non-profit és a for-profit szektor között a területi és regionális fejlődés elősegítése 

érdekében. 

A tájékoztatás és szemléletformálás jegyében a Kelet-Magyarországi Európai Kezdeményezések 

Alapítvány és az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. ENERGIA Café 

néven rendezi meg közös rendezvényét az Észak-Alföldi régióban, mely Hajdúszoboszlón kerül 

megrendezésre. 

Engedje meg, hogy ezúton tisztelettel meghívjam Önt a XI. ENERGIA Café-ra! 
Legyen vendégünk egy kellemes kávéra egy kötetlen szakmai beszélgetés keretei között! 

 

 

M E G H Í V Ó 

XI. ENERGIA Café 
Kötetlen szakmai beszélgetés – energetikáról 

A XI. ENERGIA Café témája:  

„Energetikáról egy pontban” 

Időpontja:  2012. április 25. (szerda), 11.00 óra 

Helyszíne:  Polgármesteri Hivatal - Hajdúszoboszló, 

    4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Program:  

 11.00  óra – Energetikai Infopont ünnepélyes megnyitója 

 11.30 óra – Az „Energetikai Infopont szerepe az energiatakarékosságban 

érintett célcsoportok elérésében" kerekasztal beszélgetés 
A kerekasztal beszélgetés témavezetői: 

 Dr. Gályász József (KEK Alapítvány) 
 Vámosi Gábor (ENEREA Nonprofit Kft.) 



 

Rendezvényünkön ezúttal szeretnénk megszólítani azokat a szakembereket és érdeklődőket, akik az 

energiahatékonyság témában érdekeltek, érdeklődnek, illetve a magukat e témában képezni kívánókat. 

Az ENERGIA Café célja, hogy az „Energetikai Infopont” ünnepélyes megnyitóját követően, a kerekasztal 

beszélgetés keretei között, kötetlen beszélgetés keretében nyíljon lehetőség arra, hogy az érintettek, a 

jelenlévők megfogalmazzák kérdéseiket, észrevételeiket, szakmai tanácsaikat. Gondolkodjunk együtt 

ebben a kiemelt jelentőséggel bíró témában. 

 

Az „Energetikai Infopont” megnyitásával lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők lakóhelyük közvetlen 

közelében, személyesen kaphassanak szakszerű, ingyenes tájékoztatást az energiatakarékossággal 

kapcsolatban felmerülő kérdéseik megválaszolására. Az Infopont munkatársai aktuális információkkal, 

folyamatosan bővülő tudással rendelkeznek és adnak naprakész, pontos tájékoztatást minden 

érdeklődőnek a helyszínen. 

 
A rendezvényen a részvétel ingyenes, részvételi szándékának jelzését a mellékelt jelentkezési lap 

visszaküldésével 2012. április 24-ig teheti meg.  

A jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségekre várjuk, e-mail: info@enerea.eu, fax: +36 42 999 635. 

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk! 
 

 

Nyíregyháza, 2012. április 18. 

 

 

  

Tisztelettel: 

 

 

 Vámosi Gábor Dr. Gályász József 

 ügyvezető igazgató kuratóriumi elnök 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Kelet-Magyarországi Európai 

 Ügynökség Nonprofit Kft.  Kezdeményezések Alapítvány 

 

mailto:info@enerea.eu


 

 

 
 

  

M E G H Í V Ó 
 

 
A tájékoztatás és szemléletformálás jegyében az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 
•••Energia Café néven rendezvénysorozatot szervez az Észak-Alföldi régióban, mely következő 
alkalommal Hajdúszoboszlón kerül megrendezésre. 
 

Engedje meg, hogy ezúton tisztelettel meghívjam Önt a XII. Energia Café-ra! 

Legyen vendégünk egy kellemes kávéra egy kötetlen szakmai beszélgetés keretei között! 

 

Időpont:  2012. október 31. (szerda) 16.00 óra 
 
Helyszín:  Polgármesteri Hivatal - 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

I. emelet, Bocskai terem  
 
 

Program: 
 

1. Energia tudatos települési fejlesztések az Enescom projekt keretein belül 
Előadó: Antal József projektmenedzser (Kelet-Magyarországi Európai 

Kezdeményezések Alapítvány) 
 

2. Marginális területek hasznosítása megújuló energiával (M2RES projekt) 
Előadó: Szabó Valéria projektmenedzser (ENEREA Észak-Alföldi Regionális 

Energia Ügynökség) 
 

2. A kérdőíves felmérés eredményeinek értékelése 
Előadó: Dr. Gályász József kuratóriumi elnök (Kelet-Magyarországi 

Európai Kezdeményezések Alapítvány) 
 
 
A rendezvényen a részvétel ingyenes, részvételi szándékának jelzését a mellékelt jelentkezési lap 
visszaküldésével 2012. október 30-ig teheti meg.  
 
A jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségekre várjuk, e-mail: info@enerea.eu, fax: +36 42 999 635. 

 

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk! 
 
Nyíregyháza, 2012. október 26. 
 
     Tisztelettel: 
          Vámosi Gábor 
                ügyvezető 

mailto:info@enerea.eu


 

 

 

 
 

 

 

  

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. és a Nemzeti 

Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint a két magyarországi partner az INTERREG 

IVC Program Geo-Power elnevezésű projekt keretében Helyi fórumot rendez 2012. december 10-én 

a zöldgazdaság-fejlesztés népszerűsítése céljából, különös tekintettel a hőszivattyús beruházásokra, 

2014-2020-as kitekintő címmel. 

Engedje meg, hogy ezúton tisztelettel meghívjuk Önt  

a Geo-Power projekt Helyi fórumára! 

 

A szakmai fórum célja a hőszivattyús energiafelhasználás hazai energetikában és a nemzeti 

stratégiákban betöltött szerepének megvitatása. A rendezvényen ismertetésre kerülnek a 

zöldgazdaság-fejlesztési irányokon kívül azon ajánlások, beavatkozási javaslatok melyek ahhoz 

szükségesek, hogy a hőszivattyús rendszerek elterjedéséhez megfelelő piaci környezet kialakuljon a 

hazai hőszivattyú szektorban. 

Az érdeklődő vállalkozások és szervezetek megismerhetik az energetikai pályázatok előkészítésének 

gyakorlati tapasztalatait is. A program végén a résztvevők a „Kérdések és válaszok” programrészben 

hangot adhatnak gondolataiknak, ötleteiknek.  

 

 

 

 

 

 
A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
 

A levelünkhöz csatolt programban találja a rendezvény részleteit. Továbbá kérjük, hogy a csatolt 

jelentkezési lapot az abban megadott címre 2012. december 7-ig szíveskedjék visszaküldeni. 

Várjuk szíves visszajelzését, találkozzunk a rendezvényen! 
 
 
Nyíregyháza, 2012. november 28.  

               
  Tisztelettel:      

     Vámosi Gábor  
    ügyvezető 

A rendezvény időpontja:    2012. december 10. (hétfő) 09.30 óra 
 
A rendezvény helyszíne:    Nyíregyházi Főiskola, „A” épület I. emelet,  

      114-es számú Díszterem  
          4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.  
 

M E G H Í V Ó 



 

 

 

  

 

GEO.POWER projekt Helyi Fórum  
a zöldgazdaság-fejlesztés népszerűsítése céljából, különös tekintettel a hőszivattyús beruházásokra, 

2014-2020-as kitekintő 
2012. december 10. 

Helyszín: Nyíregyházi Főiskola, 4400 Sóstói út 31/B, I. emelet, 114-es számú Díszterem 
 Cím Előadó 

9:00-9:30 Regisztráció 

9:30-9:40 Köszöntés 

Vámosi Gábor 
ügyvezető 
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia 
Ügynökség 

9:40-10:00 A Geo.Power projekt célja és eredményei 

Szabó Valéria 
nemzetközi projektmenedzser 
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia 
Ügynökség 

10:00-10:20 A magyar energia szektor stratégiái 

Horváth Attila Imre 
zöldgazdaság fejlesztéséért,klímapolitikáért 
és kiemelt közszolgáltatásokért felelős 
helyettes államtitkár 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - Felkérés 
alatt 

10:20-10:40 

Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-
fejlesztési Program áttekintése – 
megújuló energia-hasznosítás és 
energiahatékonyság Magyarországon 
különös tekintettel a hőszivattyús 
beruházásokra 

Tóth Andor 
IH vezető 
Környezet és Energia Operatív Program 
Irányító Hatóság - Felkérés alatt 

10:40-11:00 

Nemzeti elképzelések a 2012-2020-as 
programozási időszakra, különös 
tekintettel a regionális, terület-, és 
zöldgazdaság-fejlesztési koncepciókra 

Horkay Nándor 
elnök 
Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal - 
Felkérés alatt 

11:00-11:15 Kávé szünet 

11:15-11:35 
A magyar hőszivattyú piac aktuális 
helyzetképe, célok - lehetőségek 

Ádám Béla 
elnök 
Magyar Hőszivattyú Szövetség - Felkérés 
alatt 

11:35-11:55 
Geo.Power nemzeti szintű akcióterv 
ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as 
programozási időszakra 

Dibáczi Zita 
osztályvezető 
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Nonprofit Kft. 

11:55-12:15 
Energetikai pályázatok finanszírozási 
lehetőségei 

Ling Imre 
befektetési és stratégiai igazgató 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. - 
Felkérés alatt 

12:15-12:35 
Széchenyi Programiroda gyakorlati 
tapasztalatai az energetikai pályázatok 
előkészítése terén 

Buzás László 
regionális igazgató 
Széchenyi Programiroda - Felkérés alatt 

12:35-12:55 Kérdés & Válasz  

12:55 -  Ebéd - Állófogadás  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. sz. melléklet  

 

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása  

Mikro-, kis-, és középvállalkozások részére 



 

 

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B., ’A’ épület, III/345. 

Telefon: +36 42 599 400/2816, Fax: +36 42 999 635 

Email: info@enerea.eu, Web: www.enerea.eu 

4. sz. melléklet 

Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis-, és középvállalkozások részére 

Kódszám: ÉAOP 1.1.4-HAJ/SZA/SZO-2013-001 

Sorszám Ügyvezető 
Vállalkozás 

neve 
Székhely 

Megvalósítás 

helyszíne 
Megvalósíthatósági tanulmány címe Email cím Eredmény 

1 Turi László Andy-Tur Bt. 
4765 Csenger, 

Rákóczi u. 26. 

4765 Csenger, 

Rákóczi u. 26. 

Megvalósíthatósági tanulmány 

készítése brikettáló üzem 

létrehozására 

andytur2013@gmail.co

m 

Elbírálás alatt 

2 Repkó Balázs 
Bilder 

Consulting Kft. 

4032 Debrecen, 

Martonfalvi u. 4. 

4032 Debrecen, 

Martonfalvi u. 4. 

Megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése internetes kereskedelmi 

felület létrehozásához 

rbalazs@bilder.hu 

Elbírálás alatt 

3 Györök László 
Média Center 

Kft. 

1119 Budapest, 

Soproni út 40. 

1119 Budapest, 

Soproni út 40. 

Megvalósíthatósági tanulmány 

készítése internetalapú főzési műsor 

kialakításához 

mediacenter@media-

center.hu 

Elbírálás alatt 

4 Juhász Erika Áredeter Kft. 
4027 Debrecen, 

Füredi út 67/B 

4027 Debrecen, 

Füredi út 67/B 

Megvalósíthatósági tanulmány 

készítése franchise hálózat kiépítésére 

az Áredeter Kft-nél 

fanjuh@gmail.com 

Elbírálás alatt 

5 
Csordás 

György 
Fotozoom Kft. 

4231 Bököny, 

Arany János u. 

15. 

4231 Bököny, 

Arany János u. 15. 

Megvalósíthatósági tanulmány 

készítése napkollektor összeszerelő 

üzem létrehozásához 

fotogen@mailbox.hu 

Elbírálás alatt 

6 
Reményi 

Sándor 
Remton Bt. 

4032 Debrecen, 

Poroszlai u 55. 

4032 Debrecen, 

Poroszlai u 55. 

Megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítése különböző kultúrájú ételek 

bevezetésre az étteremben 

remenyi.sandor@upcm

ail.hu 

Elbírálás alatt 

mailto:andytur2013@gmail.com
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5. sz. melléklet 

A Környezet és Energia Operatív Program projektekhez kapcsolódó tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása illetve audit jelentés 

készítése 

Sorszám Megbízó Szolgáltatás típusa 

1. Körösszakál Község Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

2. Körösszakál Község Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

3. Körösszakál Helyi Román Kisebbségi Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

4. Körösszakál Helyi Román Kisebbségi Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

5. Hortus Naturae Nagyerdő Kft. KEOP pályázat - Nyilvánosság 

6. Tornyosnémeti Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

7. Hidasnémeti Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

8. Bedő Helyi Román Nemzetiségi Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

9. Bedő Helyi Román Nemzetiségi Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

10. Pocsaj Nagyközség Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

11. Pocsaj Nagyközség Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

12. Pocsaj Román Nemzetiségi Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

13. Pocsaj Román Nemzetiségi Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

14. Fortunato Kft. KEOP pályázat - Nyilvánosság 

15. Újszentmargita Község Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 
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16. Esztár Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

17. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Ovi) KEOP pályázat - Audit jelentés 

18. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Ovi) KEOP pályázat - Nyilvánosság 

19. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Napközi) KEOP pályázat - Audit jelentés 

20. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Napközi) KEOP pályázat - Nyilvánosság 

21. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Idősek ott.) KEOP pályázat - Audit jelentés 

22. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Idősek ott.) KEOP pályázat - Nyilvánosság 

23. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Uszi.) KEOP pályázat - Audit jelentés 

24. Városi Önkormányzat Medgyesegyháza (Uszi.) KEOP pályázat - Nyilvánosság 

25. Békéssámson Község Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

26. Békéssámson Község Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

27. Medgyesbodzás Község Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

28. Medgyesbodzás Község Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

29. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

30. Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

31. Medgyesegyháza 2. részszámla (Uszoda) KEOP pályázat - Nyilvánosság 

32. Medgyesegyháza 2. részszámla (Napközi) KEOP pályázat - Nyilvánosság 

33. Bocskaikert Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

34. Bocskaikert Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 
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35. Németh László Általános Iskola Bocskaikert KEOP pályázat - Nyilvánosság 

36. Nagybánhegyes Község Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

37. Nagybánhegyes Község Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

38. Végegyháza Község Önkormányzata KEOP pályázat - Nyilvánosság 

39. Végegyháza Község Önkormányzata KEOP pályázat - Audit jelentés 

40. DH-Szerviz Kft. KEOP pályázat - Nyilvánosság 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. sz. melléklet  

 

Média megjelenések 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 

 



 



 


