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A MAGYAR ÁRAMSZOLGÁLTATÁSÉRT, STABIL ALAPOKON

A TÁRSASÁGCSOPORT

Társaságcsoportunk több mint száz éve biztos pont a magyar energia
szolgáltatásban. Befektetôink szakmai tudása és tôkeereje, tapasz
talatunk és munkatársaink elkötelezettsége a folyamatos és biztonságos
villamosenergia-ellátást garantálják valamennyi ügyfelünk számára.
Válságos idôkben is.

Dr. Kövesdi Zoltán
az Igazgatóság tagja
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AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Részvényesek!
Társaságunk az elmúlt esztendôben a kedvezôtlen konjunkturális hatások és az ebbôl adódó,
csökkenô kereslet ellenére is meg tudta ôrizni piaci pozícióit és a korábbi években elért
eredményeit.
A globális pénzügyi válság a kelet-európai térségen belül Magyarországot különös erôvel sújtotta. A hazai gazdaság teljesítménye számottevôen visszaesett, a GDP az elôzô évhez
képest jelentôs mértékben zsugorodott. A szigorú megszorító intézkedéseknek köszönhetôen
a hanyatlást az év végére sikerült megállítani. Jóllehet a válság már a vége felé közeledik,
a reálgazdaság dinamikus növekedése még várat magára. A gazdaságot továbbra is reces�sziós hatások uralják, bár a visszaesés mérséklôdött.
A visszaesésbôl származó kihívásokra válaszolva társaságcsoportunk átfogó hatékonyság
javító és költségcsökkentô programot indított, hogy az összgazdaságot érintô negatív hatásokat eredményesen kompenzálja.
A makrogazdasági folyamatok következményeként az értékesített villamosenergia mennyi
sége is csökkent. Míg az áramfogyasztás az egyetemes szolgáltatói szegmensben
számottevôen nem változott, addig ipari nagyfogyasztóink kevesebb villamosenergiát
igényeltek. A fizetésképtelenné vált, illetve pénzügyi nehézségekkel küzdô ügyfeleink
számának növekedése negatívan befolyásolta követelésállományunk alakulását.
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Mivel a nehéz idôkben is megbízható, kiszámítható partnere kívánunk lenni fogyasztóinknak,
a továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk szolgáltatásunk színvonalának folyamatos emelésére, és arra, hogy ajánlataink fogyasztóink igényeit tükrözzék. Ezen felül mindent megtettünk folyamataink optimalizálása és fogyasztói kapcsolatrendszerünk fejlesztése érdekében,
amit a közvélemény azzal ismert el, hogy társaságcsoportunknak ítélte a legjobb energia
szolgáltatói ügyfélszolgálat címet. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinket részle
tesen tájékoztassuk az általunk kínált szolgáltatásokról, valamint érthetô és világos
információkkal lássuk el ôket a villamosenergia-szolgáltatásban végbement változásokról.
A megbízható áramszolgáltatás alapja az üzembiztos hálózat: ennek megfelelôen különös
figyelmet fordítunk beruházási és karbantartási tevékenységünkre. Elosztó hálózatunk üzemel
tetôje, az ELMÛ Hálózati Kft. az elmúlt esztendôben 16,7 milliárd forintot költött beruházásra.
Leányvállalatunk, az ELMÛ Hálózati Kft. tulajdonában lévô elosztó hálózaton keresztül
9 598 GWh villamosenergiát továbbítottunk a fogyasztók részére. Az ELMÛ Nyrt. az elmúlt
évben az egyetemes szolgáltatói piacon 4 281 GWh, a versenypiacon pedig 2 240 GWh
villamosenergiát értékesített. A 2009. évben elért eredményünk alapján részvényeseinknek
ez évben 12 756 millió forintot (részvényenként 2 100 forintot) fizetünk ki osztalékként.
Ügyfeleink, munkatársaink és részvényeseink elvárásait szem elôtt tartva a jövôben is kitartunk eredményes üzleti stratégiánk mellett, és építünk erôsségeinkre azért, hogy ebben
a kihívásokkal teli idôszakban is helyt tudjunk állni a versenyben.

Testvérvállalatunkkal, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel és közös leányvállalatunkkal, a Magyar Áramszolgáltató Kft.-vel együtt eredményesen éltünk a villamosenergia csökkenô nagykereskedelmi
árából és a villamosenergia-piac növekvô likviditásából adódó lehetôségekkel. Verseny
képes ajánlatainknak és villamosenergia-portfóliónk szakszerû menedzselésének köszön
hetôen értékesítési tevékenységünk – az elôzô évekhez hasonlóan – 2009-ben is sikeres volt.

Az Igazgatóság ezúton is köszönetet mond a társaságcsoport minden munkatársának az elôzô
évi eredmény elérése érdekében tanúsított elkötelezett és lelkes munkájáért. Külön köszönetünket fejezzük ki az Üzemi Tanács és a Szakszervezet képviselôinek konstruktív együttmûködésükért.

Válság idején különösen nagy az energiamegtakarítás és a hatékony energetikai megoldások
létjogosultsága. Magyarország vezetô energiaszolgáltatói között elsôként jelentünk meg
középületekre kifejlesztett energiahatékonysági tanácsadással, valamint hatékonyabb közvilá
gítási és energiatakarékossági koncepciókkal. Megfelelô tájékoztatással és innovatív szolgáltatásokkal szeretnénk segíteni valamennyi fogyasztónkat az energia ésszerû felhasználásában.
Ezzel a környezetkímélô és gazdaságos energetikai megoldások elterjesztéséhez is hozzájárulunk.

Szívélyes üdvözlettel:

Budapest, 2010. március 11.

Emmerich Endresz
az Igazgatóság elnöke
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A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG JELENTÉSE
A Felügyelôbizottság a 2009. évben a törvényekben és az alapszabályban meghatározott
feladatait ellátta, és mind írásban, mind szóban átfogó tájékoztatást kért az Igazgatóságtól
az üzleti tevékenység alakulásáról és az alapvetô üzletpolitikai kérdésekrôl.
A Felügyelôbizottság 2009-ben háromszor ülésezett. Az ülések súlyponti témái az alábbiak voltak:
 a 2008. évi éves beszámoló,
 a közgyûlés napirendje, valamint határozati javaslatai,
 a társaság gazdasági helyzetének alakulása,
 a hálózati terület legfontosabb feladatai, továbbá
 a 2010. évi üzleti terv és a 2012-ig szóló középtávú terv.
A Felügyelôbizottság az üléseken részletes írásbeli és szóbeli információk alapján hozta meg
a szükséges határozatokat. A Felügyelôbizottság elnöke a Felügyelôbizottság ülésein kívül is
folyamatos kapcsolatban állt az Igazgatósággal az üzletpolitikai kérdések, a stratégiai
célkitûzések és az egyes üzleti események megvitatása érdekében.
A PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló cég megvizsgálta a magyar számviteli törvény
szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli elôírások (IFRS) szerinti
konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2009. évrôl szóló üzleti jelentést, amelyeket
korlátozásmentes záradékkal látott el.

2009-ben személyi változás történt az ELMÛ Nyrt. Felügyelôbizottságában. A társaság
2009. augusztus 18-ai rendkívüli közgyûlésén Dr. Andreas Radmacher úr 2009. augusztus
31-ei hatállyal visszaadta felügyelôbizottsági mandátumát. Ezt követôen a közgyûlés
Dr. Ulrich Jobs urat 2009. szeptember 1-jei hatállyal három évre a társaság Felügyelô
bizottságának tagjává, majd a Felügyelôbizottság 2009. szeptember 28-ai ülésén
Dr. Ulrich Jobs urat azonnali hatállyal, három évre a Felügyelôbizottság elnökévé választotta.
A Felügyelôbizottság köszönetet mond valamennyi munkatársnak, valamint az Igazgatóságnak a 2009-es üzleti évben nyújtott munkájáért, amellyel ismételten hozzájárultak a társaságcsoport sikeréhez.
Budapest, 2010. március 18.

Dr. Ulrich Jobs
a Felügyelôbizottság elnöke

Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2009. évrôl szóló éves beszámolót, a konszolidált éves
beszámolót, valamint az üzleti jelentést, továbbá az Igazgatóság mérleg szerinti eredmény
felhasználására vonatkozó javaslatát, és mindezen dokumentumokkal egyetértett.
A Felügyelôbizottság megvizsgálta az éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyekkel
kapcsolatban nem emelt kifogást. A Felügyelôbizottság jóváhagyólag tudomásul vette
a könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság állásfoglalását, és elfogadta
mind a 2009. december 31-ei éves beszámolót, mind a konszolidált éves beszámolót.
A Felügyelôbizottság javasolja a közgyûlésnek az éves beszámolók és az üzleti jelentés
elfogadását. A Felügyelôbizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhaszná
lására vonatkozó javaslatával.
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A TÁRSASÁGCSOPORT BEMUTATÁSA
Az ELMÛ Nyrt. az európai és a magyar jogszabályokhoz igazodva, a hálózati és értékesítési
tevékenységek 2007-es szétválasztását követôen az alábbi fô funkciókat látja el:
Stratégiai irányítás: az ELMÛ Nyrt. – testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel együttmûködve –
felelôs a teljes ELMÛ–ÉMÁSZ Társaságcsoport stratégiájának kialakításáért.
Tulajdonosi funkció: az ELMÛ Nyrt. 100%-os tulajdonosa az elosztó hálózati engedélyes
– a villamoshálózatok fejlesztési, tervezési, létesítési és felújítási feladatait végzô –
ELMÛ Hálózati Kft.-nek, valamint tulajdonosa az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közös leányvállalatoknak.
A ELMÛ Hálózati Kft. által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyerteseként a hálózatok
üzemeltetésérôl, a hálózatlétesítési és a rekonstrukciós feladatok elvégzésérôl az ELMÛ–
ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft., az ügyfélszolgálati és a számlázási tevékenység ellátásáról
az ELMÛ Nyrt. és az ELMÛ Hálózati Kft. nyilvános pályázatának nyerteseként az ELMÛ–
ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. gondoskodik. A Magyar Áramszolgáltató Kft. az energiabeszerzés
és a szabadpiaci értékesítés, a Sinergy Kft. pedig az energetikai megoldások területén folytatja tevékenységét.
Értékesítés: az ELMÛ Nyrt. a Magyar Energia Hivatal két kereskedôi engedélyével rendelkezik, amelyek közül egy a szabadpiacon, egy pedig a szabályozott piacon (egyetemes
szolgáltatásban) történô villamosenergia-értékesítésre vonatkozik. Az ELMÛ Nyrt. több mint
1,4 millió fogyasztót lát el termékeivel és szolgáltatásaival.
Támogató szolgáltatások: az ELMÛ Nyrt. testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közösen
szolgáltatásokat nyújt az egész társaságcsoport részére a személyzeti ügyek, a pénzügyek,
a számvitel, a beszerzés, a logisztika, a jog, az információs menedzsment, az ingatlankezelés
és -gazdálkodás, a vállalati kommunikáció, a marketing és a belsô ellenôrzés, valamint a
hálózati mûszaki szolgáltatások (távközlés, diagnosztika) területén.
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Az ELMÛ Nyrt. feladata az is, hogy testvérvállalatával, az ÉMÁSZ Nyrt.-vel közösen összefogja
a társaságcsoport tagjainak mûködését, koordinálja tevékenységüket, amely lehetôvé teszi
ügyfeleink hatékony és biztonságos energiaellátását, munkatársaink és tulajdonosaink
érdekeinek felelôsségteljes képviseletét. Ennek jegyében 2009-ben a társaságcsoport valamennyi tagjára megszereztük az ISO 9001:2008 minôségirányítási rendszer követelményei
szerinti tanúsítványt.
Az alábbi ábra mutatja be az ELMÛ–ÉMÁSZ Társaságcsoport tagjait:

ELMÛ Nyrt.

ÉMÁSZ Nyrt.

ELMÛ Hálózati Kft.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Magyar Áramszolgáltató Kft.
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
Sinergy Kft.
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MINDEN ÜGYFELÜNKÉRT, MINDEN PILLANATBAN

ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG

Miként az igazán lényeges dolgok életünkben, az energia is
láthatatlan. Az elektromos áram sem csak egy termék, amelynek
értékesítésére és biztonságos célba juttatására nap mint nap
vállalkozunk. Számunkra ennél sokkal többet, egy nélkülözhetetlen
szolgáltatás biztosításáért vállalt, folyamatos felelôsséget jelent.

18	Versenypiaci ügyfeleink villamosenergia-ellátása
21	Ügyfeleink az egyetemes szolgáltatásban
23	Ügyfélszolgálatunk –
benchmark az energiaszektorban

Ha szüksége van ránk, munkatársaink személyesen, telefonon, vagy
épp az interneten a nap 24 órájában állnak az Ön rendelkezésére.

Kimmel Csilla
telefonos ügyintézô

Bredák Ágnes
ügyfélszolgálati ügyintézô

Loós Péter
kiemelt ügyfélmenedzser

ÉVES JELENTÉS 2009

ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG
ÉVES JELENTÉS 2009

VERSENYPIACI ÜGYFELEINK
VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSA
A villamosenergia által biztosított kényelem nélkül ma
már elképzelhetetlen egy családi otthon, egy kisvállalkozás vagy egy ipari üzem élete, mûködése. Felelôs
séget érzünk az otthonok melege és a vállalkozások
sikeres mûködése iránt. Ez az a vezérlô elv, ami meghatározza tevékenységünket, amelynek központjában az
ügyfél áll: legyen szó háztartási fogyasztóinkról, vállalati üzletfeleinkrôl vagy önkormányzati partnereinkrôl.
A magyar villamosenergia-piac egyik legnagyobb
mérlegkörébôl adódó elônyöknek és a társaságcsoportunknál, illetve anyavállalatainknál meglévô szaktudás

nak köszönhetôen biztosítani tudjuk ügyfeleinknek
mindazt, ami a hosszú távú együttmûködés alapja:
versenyképes szolgáltatás egy megbízható part
nertôl. Ezeket az elônyöket aktív piaci jelenlétünknek
köszönhetôen már egyre több olyan Partnerünk is
élvezi, aki hagyományos szolgáltatási területünkön
kívül választott bennünket 2009-ben.
A tavalyi év turbulens idôszak volt a villamosenergiapiacon is, amit a gazdasági válság hatására csökkenô
kereslet jellemzett.

GDP ÉS AZ ORSZÁGOS FOGYASZTÓI VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS
ALAKULÁSA 2009-BEN A 2008. ÉVI ÉRTÉKEKHEZ VISZONYÍTVA (%)
Forrás: MEH, Villamosenergia-ipari társaságok 2008 ill. 2009 évi (elôzetes) adatai; GKI (GDP)
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A kereslet visszaesése a korábbi évekhez képest
jelentôs likviditásnövekedéshez és ezen keresztül a
nagykereskedelmi árak csökkenéséhez vezetett az
árampiacon. Így ügyfeleink túlnyomó részét kedvezô
ajánlatokkal tudtuk megtartani 2010-re is, amellett,
hogy sikeres akvizíciós kampányokkal bôvítettük
meglévô ügyfélportfóliónkat. A gazdasági válság
természetesen a verseny fokozódását is maga után
vonta. Legtöbb ügyfelünk számára még fontosabbá
vált a hatékonyabb mûködés, ami tudatos energiagazdálkodáshoz és a kereskedôk egyre professzionálisabb versenyeztetéséhez vezetett.
Társaságcsoportunk rugalmasan alkalmazkodott az
ügyfelek igényeihez, számos új tarifakonstrukcióval
jelentünk meg az ország teljes területén. Idegen
területi akvizícióink révén nagy részben kompen
záltuk a fogyasztóvesztésbôl eredô forgalomkiesést.
E változó környezetben is sikeresen helyt tudtunk
állni a versenypiacon 2009-ben, ahol az ELMÛ Nyrt.
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2 240 GWh, illetve leányvállalatunk a Magyar Áramszol
gáltató Kft. 2 007 GWh villamosenergiát értékesített.
A versenyképes szolgáltatás alapfeltétele a villamos
energia-portfólió hatékony és szakszerû kezelése.
A közel 13 TWh portfóliót kezelô MÁSZ Kft. mint
mérlegkörfelelôs, a magyar villamosenergia-kereskedelem egyik legnagyobb mérlegkörét mûködteti. Ebbe
a mérlegkörbe tartoznak az ELMÛ Nyrt. és az ÉMÁSZ
Nyrt. versenypiaci és egyetemes szolgáltatói ügyfél
köre, valamint a mérlegkör szolgáltatásait igénybe
vevô más jelentôs piaci szereplôk. A mérlegkör tagjai
az ELMÛ és ÉMÁSZ hálózati elosztó engedélyes társa
ságok is, így a hálózati veszteségük pótlására
szolgáló villamosenergia beszerzésére szintén a
mérlegkör keretein belül kerül sor. A Magyar Áram
szolgáltató Kft. munkatársai mindent megtettek annak
érdekében, hogy a villamose nergia a liberalizált
piacon vételezô ügyfeleinknél is minden idôpillanatban
a lehetô legkedvezôbb áron álljon rendelkezésre.
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ÜGYFELEINK AZ EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSBAN
Szabadpiaci értékesítésünk fô beszerzési forrásai
a hosszú távú ügyletek terén az OTC-piac, a Magyar
Villamos Mûvek Trade Zrt. aukciói, egyes erômûvek,
valamint importforrások. A rövid távú beszerzések
költségszint-hatékonyságának növelése érdekében
a MÁSZ-mérlegkör havi és napi szinten is aktívan
részt vett a határon átnyúló kereskedelemben, ezzel is
hozzájárulva a társaságcsoporton belüli, az ELMÛ
Nyrt., az ÉMÁSZ Nyrt. és a Magyar Áramszolgáltató Kft.
közötti portfólió optimalizálásához.
Hiszünk abban, hogy az energia mellett az információ
is érték – különösen igaz ez olyan nehéz periódusban,
mint amilyen a 2009-es év volt, hiszen a naprakész,
pontos tájékoztatás segít a helyes döntések meghozatalában. Ezért folytattuk a korábbi években elindított
nagyfogyasztói szakmai rendezvényeink és konferenciasorozataink hagyományát. Szintén a mindenre kiterjedô
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tájékoztatás igényével indítottuk útjára 2009-ben
vállalati ügyfélportálunkat, amely folyamatosan
frissülô, exkluzív energiapiaci hírekkel, szerzôdéses
információkkal és mérési adatokkal áll vállalati ügy
feleink rendelkezésére, interaktív felületet biztosítva
a hatékony információcseréhez.

Az egyetemes szolgáltatás ügyfélköre 2009-ben
jelentôsen kibôvült, a módosított törvényi szabályozás
szerint az úgynevezett közintézmények (költségvetési
szervek, oktatási, népjóléti, egészségügyi intézmények stb.) is feljogosítást nyertek az egyetemes szolgáltatás igénybevételére. Ezen kívül a kisüzleti fogyasztók
számára megállapított teljesítménykorlát is maga
sabbra került (3 × 63 Amper), így a termelô és szolgál
tató kisvállalkozások ismét a hatósági árellenôrzés alatt
álló egyetemes szolgáltatást választhatták. Az egye
temes szolgáltatás keretében az ELMÛ Nyrt. 2009-ben
összesen 4 281 GWh villamosenergiát értékesített.
Az egyetemes szolgáltatás villamosenergia-igényét
– eltekintve a kötelezô átvétel keretében vásárolt
energiától – teljes egészében a Magyar Villamos Mûvek
Trade Zrt.-vel kötött hosszú távú szerzôdéseken
keresztül biztosítottuk.

A sajnálatos módon elkerülhetetlenné váló áremelések
elfogadtatása érdekében – a transzparens kommunikáció mellett – információs kampányt indítottunk azzal
a céllal, hogy ügyfeleink ne csak az áram áráról,
de értékérôl is tudatosabban gondolkozzanak.
Fel kívántuk hívni ügyfeleink figyelmét arra, hogy bár
a közvélekedés szerint az áram drága, ha elkezdenek
számolni, gyorsan meggyôzôdhetnek arról, hogy az
egyéb fogyasztási, különösen az élvezeti cikkek árának
viszonylatában egyáltalán nem az. Látványosan illusztrált példák segítségével vetettük össze a leghétköz
napibb fogyasztási cikkek árát, illetve a leggyakrabban
használt háztartási eszközeink áramfogyasztásának
költségét. Bemutattuk, hogy azok az összegek, amit
a mindennapokban egy liter tejre vagy egy szelet
csokoládéra könnyedén kiadunk, a hûtôszekrény vagy
a televízió áramfogyasztására átszámolva milyen sok
hûs, vagy épp szórakoztató percet-órát érnek.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK –
BENCHMARK AZ ENERGIASZEKTORBAN
Örömmel tapasztaltuk, hogy a „tudatosító” kampányüzenetek ügyfeleink körében pozitív hatással bírtak az
áram árának, ezáltal társaságaink tevékenységének
megítélésére.
Ügyfeleink megfelelô tájékozottsága, illetve ismereteinek bôvítése egyaránt fontos számunkra. Ennek érdekében, az áramszámla mellékleteként – negyedéves
rendszerességgel – minden lakossági ügyfelünk személyre szólóan veheti kézhez hírlevelünket, amelyben
a szolgáltatásainkkal kapcsolatos valamennyi aktuális
hír és hasznos információ megtalálható. Internetes
oldalaink részletes adatokkal, dinamikusan egészítik ki
a papírra vetett tartalmakat, de 2009-ben – a magyarországi energiaszolgáltatók között elsôként és egye
düliként – nyomtatott formában is szerettünk volna
teljes képet adni szolgáltatási és ügyfélszolgálati
tevékenységeinkrôl.
Felismerve azt, hogy ügyfeleink több mint 50%-a
egyáltalán nem éri el a világhálót, így teljes körû tájékoztatásukat az interneten keresztül nem tudjuk biztosítani, összeállítottunk számukra – illetve valamennyi
érdeklôdô fogyasztónk számára – egy közel száz
oldalas, színes, szolgáltatásainkat átfogó kiadványt.
Az Energia Katalógusból ügyfeleink megismerhetik
mûködésünket, tarifáinkat, szolgáltatásainkat. Segítséget nyújtunk a számlák értelemzéséhez és megadjuk
ügyfélszolgálatunk elérhetôségét és nyitvatartását.
Ezen túl bemutatjuk iskolaprogramunkat, illetve
az energiatakarékosság legfontosabb otthoni praktikáit is. Ügyfeleink a díjmentes katalógushoz ügyfélszolgálati irodáinkon juthatnak hozzá, illetve meg
rendelhetik a kiadványt telefonon, levélben és e-mailben egyaránt.
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Büszkék vagyunk arra, hogy az energiainfo.hu szak
portál honlapján meghirdetett internetes szavazáson
– fogyasztói vélemények alapján – az ELMÛ–ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft. nyerte el 2009-ben a legjobb
ügyfélszolgálatnak járó elismerést az energiaszolgáltatók ügyfélszolgálatai között.
A korszerû ügyfélkiszolgálás igénye és a fogyasztóktól
érkezett visszajelzések alapján az elmúlt években megteremtettük az internetes ügyintézés lehetôségét.
2009-ben olyan integrált rendszert alakítottunk ki,
amely már 12 ügytípus esetén biztosítja az automatikus kommunikációt számlázási rendszerünkkel. Ezen
ügytípusok körét az igényeknek megfelelôen lépésrôl
lépésre bôvítjük.
Az internetes ügyintézés másik fontos eleme az
elektronikus számla bevezetése. Ügyfeleink dönt
hetnek úgy, hogy kizárólag elektronikus úton kívánják
megkapni villanyszámlájukat. E szolgáltatásunkat
ügyfeleink weboldalunkról a DíjNet- és Távszámlarendszereken keresztül érhetik el. Ez a lehetôség
nemcsak kényelmes és korszerû, hanem környezet
barát és biztonságos megoldást is kínál.
2009-ben egységes irányítás alá került a telefonos
ügyfélszolgálat és a levelezés, ezzel egy olyan integrált ügyfélkezelés valósult meg, amelyben rugalmasabbá vált a kétféle ügyfélkezelési mód közti
átjárás. A 3 × 63 Ampernél nagyobb csatlakozási
teljesítményû és az egyedileg kezelendô ügyfelek
részére kialakítottuk a nagyfogyasztói és az egyedi
ügykezelési csoportot, amely teljes körû szolgáltatást
nyújt számukra.
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Az elmúlt év a szolgáltatás minôségének javítása jegyé
ben telt. A februárban megtörtént számítógépes-
telefonos integrációnak köszönhetôen a hívás beérkezésekor a menürendszer kéri a vevôkódot, amellyel
automatikusan azonosítja az ügyfelet, így a hívás
fogadásakor az ügyintézô már látja az összes olyan
fogyasztói információt, amely a probléma meg
oldásához szükséges. E módszerrel lerövidül a beszélgetésre és az ügyintézésre fordított idô.

digitalizáljuk, és elektronikus ügyfélaktában tároljuk.
A rendszerhez 2009 folyamán minden ügyfélszolgálati
iroda csatlakozott.

Az új berendezés már digitális formátumban rögzíti
és tárolja a lefolytatott beszélgetéseket, a hívás
idôpontját, a megkeresés tárgyát és az ügyfél telefonszámát. Ezzel – a fogyasztó adatainak ismeretében,
igény esetén – az összes telefonhívás visszakeresése
egyszerûbb és gyorsabb lett.

Az elmúlt évben több ügyfélszolgálati irodánk is megújult. Az üzletközponton belül új, nagyobb helyre költözött a Campona Bevásárlóközpontban mûködô irodánk,
továbbá bôvítettük a váci irodát. Az ELMÛ Nyrt. központjából a szemben lévô, új, korszerû irodaházba költözött ügyfélszolgálatunk, ahol angol nyelvû ügyintézést
is biztosítunk ügyfeleink részére. Ezeken a helyeken is új
szolgáltatások és modern környezet várja ügyfeleinket.

2008 márciusa óta a bejövô írásbeli megkereséseket

Ügyfélszolgálati irodáink általában heti 36 órát tar
tanak nyitva. Az üzletközpontokban mûködô irodáink
ennél több, heti 42 órában, míg fiókirodáink 2009 áprilisától hetente kétszer, legalább négy-négy órában
(délelôtt és délután) állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Az ügyfélszolgálati irodákban bevezettük az elôkészítô
ügyintézést: ezzel – a hostess-tevékenységet felváltva,
illetve kibôvítve – a várakozási idôk csökkentése mellett hatékonyabb ügyfélkezelést tudunk biztosítani.
Fiókirodáinkban is biztosítjuk a várakozás nélküli ügyintézést a bankkártyás fizetési lehetôség, valamint az
elôre foglalható ügyintézési idôpontok által.
Az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben
történô elterjesztése érdekében öt ügyfélszolgálati
irodában online terminálokat helyeztünk el, internetes
ügyintézési lehetôséget biztosítva ezzel ügyfeleink
részére. A terminálokról díjmentesen érhetô el társaságunk honlapja és online ügyfélszolgálata.
Munkatársainkat folyamatosan képezzük, rendszeres
oktatásokon, tréningeken vesznek részt, hogy az
ügyfélbarát ügyintézés szakmai minôsége minél
magasabb legyen.

fejlesztéseket végeztünk a távleolvasó rendszerben
a leolvasás, az adatkezelés és az adatszolgáltatás
megbízhatóbbá tétele érdekében.
A Magyar Energia Hivatal ajánlása alapján, a Fogyasztói Érdekképviseletek és ügyfeleink észrevételeit és
javaslatait összegezve, egyszerûbb és áttekinthetôbb,
ügyfélbarát számlakép és számlamagyarázatok bevezetését határoztuk el. Az új számla kétoldalas kivitelben készül, és az ügyfelek elvárásai, valamint a
rendeletek alapján csak a legszükségesebb adatok
jelennek meg rajta, könnyen érthetô formában.
A fogyasztók számára fontos információk az elsô
oldalra kerültek, a legfontosabbak színes háttérrel
kiemelve. Az egys zerûsített, összevont díjelemeket
tartalmazó részletezô a számla hátoldalára került.
Az új számlaképekhez olyan számlamagyarázót készítettünk, amely a villamosenergia-iparban járatlan
fogyasztók számára is jól érthetô.

Az Ön mosolyáért dolgozunk! szlogennel jelenleg is
futó kampányban az ügyfelek az ügyintézés végén egy
kis mosoly-szimbólummal ellátott kártya átadásával
jelezhetik elégedettségüket. Ügyintézôink az össze
gyûjtött mosolykártyák száma alapján elismerésben
részesülnek.
A hagyományos fogyasztásmérôk leolvasását, amely
az ügyfélszolgálati tevékenység részét képezte,
2009. március 1-jétôl – nyilvános pályázat eredményeképpen, szigorú minôségi feltételek és ellenôrzés
mellett – külsô vállalkozó végzi. Nagyobb ügyfeleinknél az ELMÛ Hálózati Kft. több mint 7 800 fogyasz
tásmérô napi távleolvasását végzi. 2009-ben jelentôs
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A BIZTOS ÉS BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSÉRT, MINDENEK ELÔTT
Az elmúlt évek kiemelkedôen nagy értékû beruházási programjainak
és szakembereink elhivatottságának köszönhetô, hogy elmondhatjuk:
a legjobb ellátásbiztonságot nyújtó villamosenergia-szolgáltató va
gyunk Magyarországon. Karbantartás, a biztonsági szabályokra való
gondos odafigyelés, harc az idôjárás viszontagságai és a színesfémtolvajok ellen – mi mindent megteszünk azért, hogy a mindennapokhoz
szükséges villamosenergia mindig ügyfeleink rendelkezésére álljon.

Lugosi Sándor
diszpécser
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AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT
ÖSZTÖNZÔ SZABÁLYOZÁS

VILLAMOSENERGIA-ELOSZTÁS
Az energiaellátás – legyen szó akár ipari üzemekrôl,
közintézményekrôl vagy a háztartásokról – mai világunk
ban létfeltétel. Energia nélkül napjainkban már nem
mûködik szinte semmi. Az energiaszolgáltatásban
bekövetkezô zavarok milliárdos károkat okozhatnak, és
az emberi életet is veszélyeztethetik. Az ELMÛ Nyrt.
ennek megfelelôen elkötelezett ügyfelei villamosener
giaigényeinek – a szabályozó hatóság által is rögzített
– magas színvonalú kiszolgálása iránt.

Az ELMÛ Hálózati Kft., a tulajdonában lévô elosztó
hálózaton keresztül 1 502 101 felhasználóhoz juttatja
el a villamosenergiát: ennek mennyisége 2009-ben
9 598 GWh volt. A gazdasági válság hatását mi is
megéreztük: 2009-ben 3,5%-kal kevesebb energiát
osztottunk el, mint 2008-ban. A csökkenés elsôsorban
a nagy- és a középfeszültségen vételezô ügyfelek
fogyasztásának visszaesésébôl adódott, de a visszaesés érzékelhetô volt a lakossági szektorban is.

AZ ELMÛ HÁLÓZATI KFT. HÁLÓZATÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ VILLAMOSENERGIA-MENNYISÉG VÁLTOZÁSA
HAVI BONTÁSBAN 2009-BEN A 2008. ÉVI MENNYISÉGEKHEZ VISZONYÍTVA (%)

Az energiaellátás biztonságának növelésére a tevékenységünket felügyelô hatóság is kiemelt figyelmet
fordít. A Magyar Energia Hivatal által a 2008. évben
lefolytatott költség-felülvizsgálat eredményeképpen
2009. január 1-jétôl új elosztói díjak léptek életbe.
A legnagyobb változás az elosztói alapdíj teljes körû,
a lakossági fogyasztókra is kiterjedô bevezetése volt.
További lényeges változást jelentett, hogy a következô
négyéves szabályozási periódusban az elosztói díjakra
olyan – az elosztás minôségétôl függô – ösztönzô
mechanizmust alakítottak ki, amely az engedélyeseket a szolgáltatás minôségi mutatóinak folyamatos
javítására készteti.

munk nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy
a mûszaki okokkal magyarázható hálózati veszteség
mértéke kedvezôbben alakuljon. A mûszakilag nem
indokolható veszteségek csökkentése érdekében
a számláz ási rendszer adatainak elemzésével folya
matosan derítjük fel a hibás méréseket. A mérô
berendezések helyszíni ellenôrzésével feltárjuk
a szerzôdésszegô vagy szerzôdés nélküli vétele
zéseket. A felhasználói nknál talált hibás, elavult
berendezéseket lecseréljük. Az ellenôrzések során
gyûjtött adatok alapján folyamatosan pontosítjuk az
informatikai rendszereinkben található rendszer
használói adatbázisunkat.

A megbízható energiaellátás fontos feltétele az
ügyfelekkel való pontos elszámolás, valamint a háló
zaton – mûszaki és kereskedelmi okokból – fellépô veszteségek kedvezô áron történô pótlása. A hálózati
veszteség pótlására szolgáló villamosenergia túlnyomó részét 2009-ben az ELMÛ Hálózati Kft. az ELMÛ–
ÉMÁSZ Társaságcsoporthoz tartozó MÁSZ Kft.-tôl
vásárolta meg. A Magyar Energia Hivatal azzal ösztönzi a villamosenergia-elosztó társaságokat hálózati
veszteségük csökkentésére, hogy meghatározza azt a
szintet, amely fölött már nem ismeri el a felmerülô költségeket az elosztói díjban: így hálózati veszteségünk
csökkentése eredményünket is számottevôen befolyásoló érdekünk. Jelentôs hálózatrekonstrukciós progra-

2009-ben 2 600 esetben tártunk fel – hálózati veszteséget eredményezô – szabálytalan vételezést. E munka
eredményeképp a számlázással összefüggô panaszok,
reklamációk ritkábbá váltak, és csökkent a hibás elszámolás miatti veszteség.
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BERUHÁZÁSOK AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁG NÖVELÉSÉÉRT
Ügyfeleink csatlakoztatási igényeinek kielégítésére,
valamint hálózataink még hatékonyabb és megbízhatóbb mûködésének elôsegítésére az ELMÛ Hálózati
Kft. 2009-ben összesen 16,7 Mrd Ft-ot költött beruházásokra. Fô célunk e beruházásokkal a hálózatok üzembiztonságának növelése, az ellátás minôségének javítása volt. Tovább kívánjuk csökkenteni az üzemzavarok
számát és az áramszünetek miatti zavartatások
hosszát. Hálózati üzembiztonsági mutatóink terén
2009-ben sikerült megôrizni az európai összehasonlításban elért pozíciónkat.

Befejezôdött az angyalföldi alállomás teljes rekonstrukciója, a létesítmény összes készülékének cseréje megtörtént.

Beruházási programunk keretében elkezdôdött a
Csarnok tér, Csepel és Buda-közép alállomások
10 kV-os rekonstrukciója. Lecseréljük az elöregedett kis
olajterû megszakítókat és elektromechanikus védelmi
készülékeket.

Beruházási költségeink döntô hányadát közép- és
kisfeszültségû hálózatainkra fordítottuk. Középtávú
rekonstrukciós programunknak megfelelôen 2009-ben
is folytatódott a legtöbb üzemzavart okozó hálózati
elemek cseréje: erre összesen 5,4 Mrd Ft-ot költöttünk.

Folytatódott a csomóponti alállomások rekonstruk
ciós programja, amelynek keretében, Budapesten
Zugló, Kaszásdûlô és Népliget alállomásokon, valamint Vácon végeztünk felújításokat. Bôvítettük Fót,
Dunav arsány, Üllô állomások középfeszültségû
kapcsolóberendezéseit, és felújítottuk Újpest állomás
egyik transzformátorát, amelynek üzembiztonsága
ezáltal jelentôsen javult.

A fejlesztés során 60 km leromlott állapotú szigeteletlen kisfeszültségû szabad-vezetéket cseréltünk le szigeteltre, és 94 km kábelhálózatot újítottunk meg.
39 korszerûtlen vaslemez-házas állomást cseréltünk le
korszerûbb és megbízhatóbb típusra. Összesen 462
állomásunkban végeztünk kisebb-nagyobb felújítást
üzemzavarok megelôzése, illetve az ellátás biztonságának további növelése céljából. 2009-ben hálózatunk külsô megjelenésének javítása érdekében oszlopainkon és állomásainkon összesen 32 000 m2 felületet festettünk újra, és 3 300 m2 felületet láttunk el
olyan bevonattal, amely megnehezíti a plakátok felragasztását és megkönnyíti a graffitik eltávolítását.

mérôcserével érintett felhasználók fogyasztásának
mérését és mérôberendezését teljeskörûen elle
nôrizzük az új mérô felszerelésekor. Ez a hálózati veszteségek csökkentéséhez is hozzájárul. 2009-ben több
mint 34 000 hitelesítési mérôcserét végeztünk el:
ennek során pontosítottuk a fogyasztási hely adatait,
ami a megbízható számlázás alapja.

A 10 kV-os kábelhálózat üzemzavar-elhárítási idejének
radikális csökkentése érdekében elindítottuk a
hálózat automatizálási és távmûködtetési – elosztó
hálózati telemechanika (ETM) – projektet, amelyre
2009-ben 672 M Ft-ot költöttünk. Az elkövetkezô két
évben a budapesti kábelhálózat nagy részét ezzel
a védelemmel látjuk el. Ettôl a beavatkozástól és az
elvégzett korszerûsítésektôl az ellátás biztonságának
növekedését, az üzemzavari statisztikák és a Magyar
Energia Hivatal által ellenôrzött minôségi mutatók
további javulását várjuk.

AZ ELMÛ HÁLÓZATI KFT. BERUHÁZÁSAI 2009-BEN
(MRD FT)

2009-ben az új felhasználók hálózatra kapcsolásához
szükséges hálózati fejlesztésekre 4,3 Mrd Ft-ot fordítottunk. A fogyasztásmérési rendszer fejlesztésére
több mint 1,5 Mrd Ft-ot biztosítottunk, ezt az összeget
részben az új felhasználói csatlakozásokra, részben
a meglévô mérési rendszerek megújítására költöttük.

Az elmúlt évben újabb sikeres mintavételes hitelesítési
eljárást folytattunk le, amely több mint 15 000 mérô
hitelességét hosszabbította meg további 5 évre,
elkerülve ezzel a mérôcseréket.

1,4
3,7

1,5

Fôelosztó hálózat
Elosztó hálózat
Mérési rendszer
Egyéb

10,1

Nagy feladatot jelent azon mérôk cseréje, amelyek
hitelesítése az adott évben jár le. A hitelesítési
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ELLÁTÁSBIZTONSÁG
ÉVES JELENTÉS 2009

GYORS ÜZEMZAVAR-ELHÁRÍTÁS
AZ ELLÁTÁSBIZTONSÁG JAVÍTÁSÁRA
Az üzembiztos hálózat, az egyre kevesebb és egyre
rövidebb idô alatt elhárított üzemzavar ügyfeleink
alapvetô elvárása. Az ellátás biztonságának szempontjából az utóbbi évek mind szélsôségesebb idôjárása
komoly kihívást jelentett 2009-ben is.
A szolgáltatott feszültség minôségi jellemzôit rendszeres mérésekkel ellenôrizzük. Indokolt esetben
azonnal intézkedünk, így biztosítva ügyfeleink részére
a megfelelô minôséget.
A korszerû informatikai rendszerrel támogatott munka
szervezéssel, a végrehajtott beruházásokkal és
a rekonstrukciókkal, valamint alvállalkozóink minô
ségbiztosításával elértük, hogy a Magyar Energia
Hivatal által elvárt üzemzavari minôségi mutatókat
ez évben is teljesíteni tudtuk.
Az ellátás biztonságának javítását számos esetben
szándékos rongálások is megnehezítették: 2009-ben
a hálózati berendezéseken történt olaj- és a színesfém-eltulajdonítás mértéke a 2008. évihez volt
hasonló. A színesfém- és olajlopások fô célpontjai
a közép- és kisfeszültségû transzformátorállomások
voltak, amelyekben 84 M Ft kár keletkezett. Az ilyen és
ehhez hasonló cselekmények visszaszorítása érdekében intézkedési tervet készítettünk, valamint tovább
erôsítettük az együttmûködést a rendvédelmi
szervekkel.
Aktív résztvevôi voltunk az új színesfém-törvény kidolgozásának, amelyet az Országgyûlés 2009-ben elfogadott. Az új törvény 2010. január 1-jén lépett életbe,
ennek hatásaként a kárérték további jelentôs csökkenését és az üzembiztonság további javulását várjuk.
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A TUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSÉRT,
LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT

ENERGIAHATÉKONYSÁG

Az elmúlt évtizedeket jellemzô, pazarló energiafogyasztás szerepet
játszott Földünk klímájának megváltozásában is. Ezt megállítani közös
ügyünk. Mi energiahatékonysági tanácsokkal és kulcsra kész energetikai
megoldásokkal tudunk hozzájárulni ehhez, segítve Önt a tudatos
energiafelhasználásban.

Váradi Zsolt
energia tanácsadó

36	Energiahatékonyság üzleti ügyfeleinknél
38	Energiahatékonyság a háztartásoknál
és a kisüzleti szektorban

Lovász Lajos
energetikai audit szakértô

Pálfyné Huszka Ágnes
biztonságtechnikai és
környezetvédelmi vezetô
Sinergy Kft.
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ENERGIAHATÉKONYSÁG ÜZLETI ÜGYFELEINKNÉL
Több mint százéves áramszolgáltatói tapasztalatunk
és naprakész energetikai ismereteink felhatalmaznak
bennünket arra, hogy hitelesen állítsuk: értünk az energiához. A hazai energiaszektorban elsôként vállaltunk
szerepet a hatékony energiafelhasználás ismereteinek
minél szélesebb körû elterjesztésében.
Energetikai audit szolgáltatásunk elmúlt évi bevezetésével szakértelmünket állítottuk annak szolgálatába,
hogy minél hatékonyabban használják fel az energiát
a legnagyobb áramfogyasztók, tehát ipari, nagy
vállalati partnereink, valamint a közintézmények.
Az energiafelhasználás hatékonyságának növelésével
ügyfeleink két legyet üthetnek egy csapásra: csökkentik energiaszámlájukat, és hozzájárulnak környezetünk
megóvásához. Hazánkban jelenleg az épületek
energiafelhasználása a teljes energiafelhasználás
mintegy 40%-át teszi ki – ez pedig jóval magasabb,
mint ahogy az indokolt lenne. Az elavult technológiák,
a rossz hôszigetelés, a pazarló vagy csak rosszul megtervezett világítás mind megtakarítási lehetôségeket
rejtenek magukban. Az energetikai audit során szakembereink átvilágítják az üzemet vagy az intézményt,
majd konkrét javaslatokat tesznek az energiafelhasználás csökkentésének lehetôségeire; e tevékenység
keretében 2009-ben már közel 150 M Ft megtakarítási
lehetôséget mutattunk ki partnereinknél.
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Az ELMÛ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. 50-50% tulajdoni
hányaddal alapított leányvállalata, a Sinergy Kft. új
szemlélettel és innovatív megoldásokkal áll ügyfelei
rendelkezésére az ipari energiaellátás, az épületenergetika és a távhôellátás területén. A társaság
komoly hangsúlyt helyez a hatékony energiafelhasználásra, egyebek között a magas energetikai hatásfokú
kapcsolt hô- és villamosenergia-termelés széles körû
elterjesztésére, a megújuló energiaforrások alkalmazására, ezzel csökkentve a környezetre gyakorolt káros
hatásokat.
A Sinergy Kft. az energiaszolgáltatáshoz, az energetikai rendszerek fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint az új beruházások megvalósításához kapcsolódó
szolgáltatásokat kínál partnereinek. Átvállalja az e feladatokkal járó kockázatokat, továbbá biztosítja a szükséges mûszaki és finanszírozási hátteret. Ez magában
foglalja a beruházások elôkészítését, a teljes projektmenedzsment-tevékenységet a létesítmények kulcsrakész megvalósulásáig, valamint a létesítmények
üzemeltetését és karbantartását.

A megalakulásának 10. évfordulóját 2009-ben ünneplô
Sinergy Kft. a kezelésében, illetve a tulajdonában lévô
energiatermelô eszközök alapján az ipari energiaszolgáltatásban és a távhôszolgáltató rendszerek
hôigényén alapuló kapcsolt energiatermelés területén
meghatározó piaci szereplô. A társaság kapcsolt hôés villamosenergia-termelés, valamint a megújuló
energiaforrások egyre szélesebb körû elterjesztése
révén kíván hozzájárulni a hatékony energiaforrás-
gazdálkodáshoz és az üvegház hatású gázok kibo
csátásának csökkentéséhez. A kapcsolt energiatermeléssel – a hagyományos energiatermeléshez képest,
ahol külön technológiával állítják elô a hô- és a villamos
- energiát – ugyanakkora mennyiségû hô- és villamos
energ ia elôállításához lényegesen kevesebb tüze
lôanyag, azaz primerenergia-felhasználás szükséges.
E korszerû technológia alkalmazásával a tulajdonában,
illetve az üzemeltetésében lévô létesítményekben
2009-ben a Sinergy Kft. jelentôs mértékû primer
energia- és szén-dioxid-kibocsátás megtakarításához
járult hozzá.

A társaság zöldmezôs energetikai beruházásokat
valósít meg iparvállalatok, önkormányzatok, közintézmények, kereskedelmi ingatlanok részére, energetikai
hatékonyságnövelô beruházásokat bonyolít le meg
lévô energetikai rendszerek korszerûsítése keretében,
és a meglévô, illetôleg a beruházások, felújítások
révén megvalósult energetikai rendszereket üzemel
teti, karbantartja, számukra integrált energiaszolgáltatást nyújt.
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ENERGIAHATÉKONYSÁG A HÁZTARTÁSOKNÁL
ÉS A KISÜZLETI SZEKTORBAN
Fejlesztéseink sorából kiemelkedô jelentôségûnek
tartjuk vállalatunk hôszivattyús tarifáját, amelyet
– az ágazatban elsôként – 2009 áprilisa óta kínálunk
egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági és kisvállalati ügyfeleink számára. Az új tarifatípus beveze
tésével elsôdleges célunk az energiatudatos fogyasztói magatartás ösztönzése, valamint egy hazánkban
még kevéssé elterjedt, környezetbarát fûtési
móds zer népszerûsítése volt. A rendkívül kedvezô
GEO tarifával fogyasztóink a szokásos árnál 35%-kal
olcsóbban kaphatják a hôszivattyús rendszer
üzemeltetéséhez szükséges elektromos áramot.
A bevezetési akció részeként 5 000 KWh egyszeri
áramdíjkedvezménnyel támogattuk 2009-ben az új
hôszivattyús beruházások megvalósulását. GEO tarifánk elônyeit már közel 200 ügyfelünk élvezheti, és
bízunk abban, hogy a kedvezményes üzemeltetést
biztosító áramtermék és kapcsolódó tájékoztató
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tevékenységünk Magyarországon is hozzásegíti
ezt a korszerû és energiahatékony technológiát
a piaci áttöréshez. A hôszivattyús fûtési rendszerek
bevezetéséhez szakmai támogatást is kínálunk
az érdeklôdô építôknek és építtetôknek. Az Energia
Pont szakértôi már nem csak személyesen, de telefonon és online felületen keresztül is szem élyre
szabott tanácsadással segítik ügyfeleinket a techno
lógia megismerésében és az egyéni tervek megfogalmazásában.
Az elmúlt évben rendezvényházunkkal, az Energiatakarékosság Házával nagy sikerû országjáró turnét szerveztünk
a háztartások energiatakarékossága, energiahatékony
sága jegyében. Ezen keresztül társaságaink Energia
persely néven futó, 2007-ben elindított internetes
energiatakarékossági programját fogyasztóink tízezrei
ismerhették meg testközelbôl, játékos formában ismer-

kedve az otthoni energiat akarékosság praktikáival.
Energetikai szakértôink emellett egyéni adottságokra
szabott gyakorlati tanácsokat adtak az érdeklôdô
ügyfeleknek.
Az elsô év sok hasznos tapasztalatot, illetve újító gondolatot eredményezett, amelyek nyomán megszületett
a guruló roadshow ötlete. A korábban „mozgó ügyfélszolgálatként” mûködô kisbuszunk átalakításával jött
létre az Energia Mobil, programunk mozgó tanácsadó
irodája, amely 2009 nyarának végén indult közönség
hódító, egyben ismeretterjesztô útjára. Az ôsz során
9 állomást – szakkiállításokat (Construma, Renexpo,
Greenexpo, Ökoindustria stb.), szakmai konferenciákat,
városi rendezvényeket, fesztiválokat – kerestünk fel
programunkkal a fôváros, illetve Észak-Magyarország
területén. Több ezer ügyfelünkhöz juttattuk el személyesen a program legfontosabb üzeneteit, az energia-

és környezettudatos fogyasztói magatartással, annak
gyakorlati tennivalóival, lehetôségeivel és elônyeivel
kapcsolatban.
Büszkék vagyunk arra, hogy nagy sikerû programjaink,
az Energia Suli internetes iskolaprogram és a vidám
fizikaórákat „házhoz szállító” Fizibusz-országjárás
2009-ben is folytatta útját a gyerekekhez. Így a 6–14
éves korosztálynak a 2008/2009-es tanévben is
lehetôsége nyílt arra, hogy az internet segítségével
játékos formában tanuljon az energetikáról, ismerkedjen a környezettudatos, hatékony energiafelhasználás
megoldásaival, és látványos iskolai elôadásokon
kerüljön közelebb a természettudományok világához.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társaság szakmai támogatását élvezô Fizibusz-programunk során mintegy 400
magyarországi általános iskola közel 70 ezer tanulójával találkoztunk.
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KÖZÖS ÜGYEINKÉRT, KÖZÖS FELELÔSSÉGGEL

FELELÔSSÉGVÁLLALÁS

A felelôsség gondoskodást, odafigyelést, elkötelezettséget jelent.
Talán a társadalmi felelôsségvállalás az, amelyen keresztül legjobban
megnyilvánulhatnak egy gazdálkodó szervezet emberi vonásai. Nem
írja elô törvény, nem racionális gazdasági megfontolások mozgatják.
Olyan nemes célokról szól, amelyek támogatásával tehetünk és teszünk
is ügyfeleinkért, dolgozóinkért, környezetünkért.

Budai-Markolt
Annamária
biztonságtechnikai
munkatárs

42 Felelôsség a munkatársakért
45 Felelôsség a társadalomért
47 Felelôsség környezetünkért

Horváth Tímea
PR munkatárs

Szappanosné
Németh Ágnes
bér- és társadalombiztosítási elôadó
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FELELÔSSÉG A MUNKATÁRSAKÉRT
A Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. tevékenységét
egy alapvetôen eszközigényes iparágban végzi.
A folyamatosan változó környezetben az eredményes
mûködéshez elengedhetetlen, hogy a hálózati eszközvagyon megléte mellett a szükséges szellemi tôke is
rendelkezésre álljon – ezt a humán tôkét megfelelôen
képzett munkatársaink jelentik. Munkatársainkkal
szembeni felelôsségünk fontos megnyilvánulása, hogy
biztos és biztonságos munkahelyeket tartsunk fenn,
illetve teremtsünk számukra, támogassuk szakmai
fejlôdésüket, valamint elôrejutási lehetôséget kínáljunk nekik.
A 2009-es üzleti év számos megújító változást hozott
a humánerôforrás területén.
Az alkalmazásban álló munkavállalók rendszeres
képzésén túlmenôen folyamatos utánpótlásról is
gondoskodnunk kell. Az utánpótlás biztosítása az
ELMÛ–ÉMÁSZ Társaságcsoport értelmezésében már
a továbbtanulási fázisban kezdôdik. A felsôoktatási
intézményekkel ápolt kapcsolatainkat szorosabbra
fontuk, s ennek keretében rendszeresen részt veszünk
az általuk szervezett állásbörzéken, elôadásokon.
Továbbra is népszerû az általunk kínált kooperatív
képzés lehetôsége, amelynek keretében a fiatal
pályakezdôk megismerhetik az áramszolgáltatási
tevékenységet a gyakorlatban, illetve szakmai segítséggel készíthetik el diplomamunkájukat.
Az elmúlt év során átdolgoztuk és megújítottuk gyakornoki programunkat. 2009 szeptemberétôl kilenc
mûszaki és gazdasági végzettségû friss diplomás kezdte meg társaságcsoportunknál az egyéves gyakornoki
programot.
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Munkatársaink fejlôdése társaságunknak is elemi
érdeke. A tudatos utánpótlás-nevelés jegyében
ebben az évben is lebonyolítottuk az úgynevezett
Felfedezések-programot, amelynek során több mint
100 tehetséges munkatársat választottunk ki, akik –
az elkövetkezô két évben, az általunk alkalmazott
kompetencia-modell segítségével – célirányos készség
fejlesztô képzéseken, tréningeken vesznek majd részt.
Ezeken az oktatásokon munkatársaink felkészítést
kapnak a késôbbi vezetôi feladatok ellátására is.
Társaságcsoportunk évtizedek óta támogatja a szakmunkások képzését, ezért továbbra is három telep
helyen folyik ilyen oktatás. Az üzleti év során 83 fiatal
villanyszerelô kapott gyakorlati képzést tanmûhelye
inkben.
Társaságunk továbbra is felelôsséget visel munka
társai gyermekei iránt, akik az áramszolgáltatók hagyományainak megfelelôen, a következô évtizedekben
elkötelezett utánpótlást jelenthetnek számunkra.
A nyár során 7 turnusban indult Alsóörsön vitorlás
tábor kollégáink gyermekei részére, valamint július és
augusztus hónapokban folyamatos nyári táboroknak
adott otthont a Népfürdô utcai sporttelep.

Az üzleti év során a társaság egyik fô célkitûzése
a hatékonyságnövelés volt. Tagvállalatainknál a munka
folyamatok újragondolása lehetôvé tette, hogy egyes
feladatokat kevesebb munkatárssal lássunk el. Felszabaduló munkatársaink jelentôs részének a cégcsoporton belül sikerült új munkahelyet biztosítanunk, valamint éltünk a törvény által biztosított korengedményes
nyugdíjazás lehetôségével.
A 2007 januárjában bevezetett mûködési modell hatósági jóváhagyása – a legkisebb költség elvének teljesítése érdekében – a hálózati szolgáltatási és ügyfélszolgálati tevékenységek idôszaki pályáztatását írta elô.
Az ELMÛ Hálózati Kft. fogyasztásmérôk leolvasására
kiírt pályázatát 2009 márciusában egy külsô pályázó
nyerte – ennek következtében március 1-jével már nem
saját személyzettel végezzük a leolvasási tevékeny
séget. Ennek eredményeként a csoportos létszámle-

építés keretében 192 munkatársnak szûnt meg a jog
viszonya. Távozó munkatársainkkal szemben is
felelôsséget viseltünk, részükre – az érdekképviseletekkel közösen – egy szociális csomagot dolgoztunk ki,
továbbá segítettük elhelyezkedésüket.
A társaság kiemelt felelôsséget visel a munkahelyek
biztonsága és a munkatársak egészségvédelme
iránt, különös hangsúlyt fektetve a megelôzésre. Ezért
„Munka- és egészségvédelmi politikát” fogalmaztunk
meg, amelynek betartását alvállalkozóinktól és beszállítóinktól is elvárjuk. Mindehhez a társaságon belül és
azon kívül egyaránt biztosítjuk a szükséges forrásokat
és képzést. A biztonságos munkavégzés feltételeinek
megteremtése és fejlesztése érdekében Munkahelyi
Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert
(MEBIR) vezettünk be és mûködtetünk.

Az utánpótlás biztosításához az év utolsó negyed
évében megkezdôdött egy új, képzettséget, szaktudást, nyelvismeretet és egyéb tapasztalatokat rögzítô
rendszer kifejlesztése. Az új adatbázis lehetôséget
kínál arra, hogy a speciális tapasztalatot igénylô,
megüresedô munkahelyeket elsô lépésben a társaság
csoporton belüli áthelyezéssel, az arra legalkalma
sabb, már meglévô munkatársainkkal tudjuk betölteni.
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FELELÔSSÉG A TÁRSADALOMÉRT
Az átfogó megelôzô intézkedések keretében 2009
ôszén munkavédelmi kampányt indítottunk, amelynek
célja a munkavédelem iránti elkötelezettség erôsítése
a feszültség közelében dolgozó munkatársak körében.

Az ELMÛ–ÉMÁSZ Társaságcsoport az egyik leg
nagyobb árbevételû cégcsoport az országban.
Az elmúlt évben több mint 39 Mrd Ft adót és 5 Mrd Ft
társadalombiztosítási járulékot fizetett be a magyar
költségvetésbe. A társaságcsoport csaknem 3 000
munkavállalót foglalkoztatott. Tevékenységén keresztül közvetve többezernyi munkahely biztonságát
szavatolta alvállalkozóinál, és több mint 84 Mrd Ft-ot
fizetett ki olyan magyarországi beszállítóinak, amelyek
a gazdasági válság közepette is hozzájárultak a hazai
munkahelyek megôrzéséhez.

A tavalyi év során valamennyi irodai munkahelyet megvizsgáltuk, és erôfeszítéseket tettünk a képernyôs
munkahelyek és munkakörnyezet kialakítására vonatkozó elôírások maradéktalan betartására.
Az elmúlt évben sikerült elkerülni a súlyos baleseteket,
illetve életveszélyes sérüléseket az operatív egységekben. Sajnos nem ilyen kedvezô a kép külsô
vállalkozóink körében, akiknél több baleset is történt.
A megelôzô felvilágosítás során minden vállalkozónk
figyelmét felhívtuk arra, hogy társaságcsoportunknál
kiemelt fontosságot tulajdonítunk a munkavédelemnek.
Dolgozóink egészségmegôrzéséért érzett felelôs
ségünk jegyében – a munkavállalói érdekképviseletekkel karöltve – támogattuk a sport- és szabadidôs tevékenységek hagyományainak folytatását. 2009-ben is
megrendeztük az ELMÛ–ÉMÁSZ Társaságcsoport közös
családi napját, amelyen ismételten nagy számban vettek részt munkatársaink és családtagjaik, valamint nyugdíjasaink. 2009 nyarán immár 46. alkalommal kerültek
megrendezésre a Sportnapok. A kétnapos esemény
sorozat keretében munkatársaink különféle sportágakban mérhették össze tudásukat. Számos kollégánk vett
részt a különbözô villamos iparági sportversenyeken is.
Társaságunk számára kiemelkedô jelentôséggel bír
munkatársaink közérzete és véleménye. 2009-ben
ismételten sor került a dolgozói elégedettség felmérésére, amelynek keretében munkatársaink véleményét
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Az ELMÛ Nyrt. nemcsak fogyasztói biztonságos és
folyamatos villamosenergia-ellátásáért, hanem a
szolgáltatásait igénybe vevô társadalomért is
felelôsséget visel.
kérdeztük olyan témákról, mint például az általános
munkahelyi körülményeik vagy javadalmazási rendszerünk. Ezek a visszajelzések fontosak jövônk alakításában,
illetve alapul szolgálnak a konkrét változtatásokhoz.
Tevékenységünk mûszaki jellege ellenére a foglalkoztatottak között magas a nôi munkatársak aránya.
Munkatársnôink iránti elkötelezettségünket az is
mutatja, hogy a Magyar Nôi Karrierfejlesztési Szövetség által megrendezett Legjobb Nôi Munkahely
országos felmérésen az ELMÛ Nyrt. mint munkáltató
második helyezést ért el.

Önkormányzati partnereink számára 2009-ben ingyenesen biztosítottuk a karácsonyi díszkivilágítást:
összesen 38 település élt a lehetôséggel, így adományunkkal meghittebbé tehettük a karácsonyi idôszakot
az ott élôk számára.
Budapesten továbbra is névadó szponzorai voltunk
a Pestszentlôrinc–Elektromos–Rév KC férfi-kézilabdacsapatának, amely méltó örököse az 1927-ben megkezdett hagyományoknak. A magyar bajnokság közvetlen élmezônyéhez tartozó és évrôl évre nemzetközi
kupában szereplô felnôttcsapat mellett az ország legsikeresebb utánpótlásbázisai között emlegetik
a Tromost. Az „Év kézilabdázója” serdülô-, ifjúsági,
illetve juniorkorosztályban rendre e szakosztályból
kerül ki, valamint az utánpótlás nemzeti válogatottakban is több játékosuk szerepel. Az iskolai és a versenysport kapcsolódását jól szimbolizálta, hogy a PLER KC

ismert kézilabdázói az Energia Suli Sportmezprogram-jának díjátadóiként is találkoztak a közvetett utánpótlás képviselôivel. Iskolaprogramunk égisze alatt összesen 100, a labdasportok valamelyikét
ûzô iskolai, illetve gyermeksport-egyesület 1-1 teljes
csapatgarnitúra, magas minôségû, feliratozott sportmezben részesült.
A korábbi évekhez hasonlóan ismét támogattuk a Balaton-átúszást. Az Európában is egyedülállónak
tekinthetô, több ezer embert megmozgató szabad
idôsport-rendezvény résztvevôinek a Révfülöp és
Balatonboglár közötti, 5,2 km-es távot kell megtenniük,
dacolva a tó hullámaival és feszegetve saját teljesítô
képességük határait.
Szponzorációs aktivitásaink új irányát jelentette olyan
tudományos, szakmai rendezvények támogatása,
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FELELÔSSÉG KÖRNYEZETÜNKÉRT
amelyek összefüggésben álltak a társaságcsoport értékrendjében kiemelt helyet elfoglaló energiahatékonyság
témakörével. Ilyen esemény volt például a hazánkban
elsô alkalommal megrendezett Magyarországi Klímacsúcs.
Ugyancsak támogatói voltunk az Energia – Másképp
elnevezésû konferenciának, amelyet a Heti Válasz címû
lap szervezett a megújuló energiaforrásokról. Az MTA
székházában tartott tanácskozáson több mint kétszáz
szakember elôtt tartott elôadást Sólyom László köztársasági elnök, valamint számos elismert szakember.
Az Energiaellátás a 21. században – kihívások és
fenntartható megoldások nevet viselô rendezvénysorozat keretében, a Magyar Tudományos Akadémia Energetikai Bizottságának szervezésében, az ELMÛ Nyrt.
támogatásával került sor az Energiahatékonyság,
energiatakarékosság címû rendezvényre, amelynek fô
üzenete az volt, hogy a hatékony energiafelhaszná
lásban szorosabb együttmûködés szükséges a tudomány
képviselôi, a gyártók és az ipari felhasználók között.
Kiemelt felelôsséget érzünk a Nemzetközi Gyermek
mentô Szolgálat Magyar Egyesületének támogatása
iránt. Az 1990 májusában, a hannoveri szervezet
mintájára létrejött, kiemelkedôen közhasznú alapítvány célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva,
és más, rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeinek javítása, jövôjük megalapozása. Fô programjaik között egészségügyi, gyermekélelmezési,
nevelôs zülôi, üdültetési, képzési és továbbképzési
feladatok egyaránt szerepelnek, de szerveznek
gyûjtést segélyszállítmányok összeállítására is.

46

A társaság által támogatásokra fordított keret egy
jelentôs hányada a munkatársak javaslatai alapján
kerül szétosztásra. Célunk, hogy kisebb összegekkel
minél több olyan oktatási, szociális, egészségügyi
célt támogassunk, amelyek munkatársaink és családjuk szûkebb környezete számára fontosak.
Ez a program lehetôvé teszi, hogy a munkatársak
mintegy összekötô kapocsként mûködjenek a cég és
a társadalom között, ami két szempontból is elônyös:
egyrészt segítenek megismertetni, elfogadtatni és
megszerettetni vállalatunkat, másrészt erôsíti
kötôdésüket, lojalitásukat munkáltatójukhoz.
A 2009-ben szétosztott 10 M Ft-ból 60 alapítvány
részesült.

Az ELMÛ Nyrt. mint energiaszolgáltató elsôsorban a
villamosenergia-értékesítésben érdekelt, de hosszú
távra tervezô társaságként felelôsséget kell vállaljunk
környezetünkért is. A környezet- és klímavédelemi
szempontok elôtérbe kerülésével a mi feladatunk is,
hogy ügyfeleinket hatékony energiafelhasználásra
buzdítsuk, amivel költségeik is csökkennek – mi így
járulunk hozzá a szén-dioxid-kibocsátás mérsékléséhez és környezetünk megóvásához. Évek óta energiatakarékossági ismeretterjesztô programokkal és hatékony energetikai megoldásokkal segítjük a környezet
védelmét teljes ügyfélpalettánkon, az általános iskolásoktól a háztartásokon át egészen a legnagyobb
fogyasztókig.

A kulturált környezet és a magasabb színvonalú oktatás megteremtése érdekében több óvoda és általános
iskola kért és kapott támogatást játszótéri játékok és
egyéb, a gyermekek fejlôdését segítô eszközök
beszerzéséhez.

A környezet iránti felelôsségünk jegyében 2004-tôl
környezetközpontú irányítási rendszert építettünk ki.
Társaságcsoportunk 2009-ben megszerezte az ISO
14001:2004 szabvány szerinti tanúsítványt. Az alkalmazott környezetvédelmi irányítási rendszer részeként az ELMÛ Nyrt. rendszeres képzéssel fejleszti
munkatársai környezettudatos szemléletét.

A szentendrei Mentôöv Alapítványon keresztül hátrányos helyzetû gyermekek nyári táborozásához járultunk hozzá.
A nagyvárosi körülmények között élô gyerekek
körében – a környezeti ártalmak következtében – rendkívüli mértékben növekszik az asztmás megbete
gedések száma. Az asztma elismert gyógymódja
a gyógyúszás: az Asztmás Gyermekekért Alapítványon keresztül az ELMÛ Nyrt. is hozzájárult közel
500 gyermek egészségi állapotának javulásához.

Társaságunk a környezet védelme érdekében ügyel
az élôvilág védelmére, a talaj- és a levegôszennyezés
megakadályozására, a veszélyes hulladékok meg
felelô kezelésére és az alacsony zajkibocsátásra.
A beruházások tervezése során figyelembe vesszük az
élôvilágra gyakorolt hatást. Már az elôkészítés folyamatában véleményt kérünk az illetékes természetvédelmi hatóságtól, és ennek alapján tervezzük (terveztetjük) a munkákat. A megvalósított beruházásoknál
olyan kiegészítô eszközöket és módszereket alkal
mazunk, amelyek biztosítják az élôvilág védelmét.

Távvezetékeink üzemeltetése során az egyik legfon
tosabb környezetvédelmi feladat a madarak védel
me: ezt szolgálja a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériummal, illetve területi szerveivel aláírt
„Akadálym entes égbolt” elnevezésû, a madarak
védelmét szolgáló megállapodás. Legjelentôsebb
elôrelépés a madárbarát hálózatok kialakítása terén
a következô 3 évre szóló, mintegy 400 M Ft értékû
közös pályáz atunk.
A talaj olajszennyezettsége nagy veszélyt jelent
a környezetre nézve, ezért különösen ügyelünk arra,
hogy a létesítményekben lévô olaj ne szivároghasson
a talajba. A berendezéseink alatti zúzottkô-ágy olaj
szennyezettségtôl való megtisztítása – az esetenként
berendezéseink szándékos rongálását követôen
keletkezô szennyezett talaj és iszap végleges tisztí
tása, elhelyezése – fontos tevékenységünk. Környezet
iránti felelôsségünket mutatja, hogy ennek színvo
nala vállalatunknál messze meghaladja a jelenleg
érvényben lévô normákat.
Társaságunknak felelôsen kell eljárnia a hulladékok
kezelése során is. Hulladékgazdálkodási rendszerünket ezért már 2007-ben kiterjesztettük az egész cégcsoportra. A villamoshálózaton és telephelyeinken
történô napi munkavégzésbôl adódó hulladékot –
a hasznosítást elôsegítve – minden esetben szelektíven gyûjtjük, amit azután az erre megfelelô jogosultsággal rendelkezô partnereink szállítanak el.
Az irodaépületekben keletkezett hulladékot munkatársaink ugyancsak szelektíven gyûjtik a kihelyezett
hulladékgyûjtô-szigeteken, ezzel járulva hozzá
hulladékaink újrafelhasználásához és a kommunális
hulladék mennyiségének csökkentéséhez.
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AZ ÉVES BESZÁMOLÓ ELEMZÉSE
Az ELMÛ Nyrt. egyedi beszámoló szerinti eredménye a
2009. üzleti évben a pénzügyi és gazdasági válság
ellenére kedvezôen alakult. A társaság a bekövetkezett
piaci változásokra rugalmasan válaszolt. Az értékesítés
nettó árbevétele 254 081 M Ft-ot, az adózás elôtti
eredmény 7 357 M Ft-ot tesz ki.

A TÁRSASÁG EGYEDI MÉRLEGÉNEK
SAROKPONTJAI
A befektetett eszközök értéke a 2009. üzleti évben
284 014 M Ft volt. Ezen belül az immateriális javak
nettó értékének 1 916 M Ft-os (38,46%) állománynövekedését döntôen az új számlázási rendszer (ISU) bevezetésével összefüggô fejlesztések határozták meg.
A tárgyi eszközök értéke 347 M Ft-tal (2,96%) csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök értéke
265 747 M Ft. Az üzleti év végén az ELMÛ Nyrt. a
következô tíz társaságban rendelkezett részesedéssel:

Törzstôke
M Ft
ELMÛ Hálózati Elosztó Kft.

2009. december 31-én az ELMÛ Nyrt. saját tôkéje
250 723 M Ft volt. A következô táblázat a társaság
saját tôkéjének szerkezetét mutatja:

261 270

261 270

100,00

ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

3

2

70,00

ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

3

2

65,00

Jegyzett tôke

60 744

200

225

50,00

Tôketartalék

4 886

Sinergy Kft.

1 708

857

50,00

Eredménytartalék

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

8 479

3 180

50,00

Mérleg szerinti eredmény

6

1

25,00

Saját tôke összesen

101

169

100,00

1 000

33

16,67

3

3

100,00

Magyar Áramszolgáltató Kft.

Hochtief Hungaria Facility Management Kft.
ELPÖFÖR Kft.
ESMA Zrt.
Magyar Elektrotechnikai Múzeum Kht. "v.a."
Összesen
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ELMÛ-részesedés
M Ft
(könyv szerinti érték)
%

A forgóeszközök 31 623 M Ft-os záró értékének meghatározó része a fennálló 28 341 M Ft-os követelésállomány. A készletek és a pénzeszközök záró értéke csak
csekély mértékben változott. A követelések együttesen 6 369 M Ft-tal (18,35 %) csökkentek az elôzô évhez
viszonyítva. A társaság fô tevékenységéhez kapcso
lódó villamosenergia-vevôk 26 120 M Ft-os záró állománya a bázisidôszakhoz viszonyítva 3 768 M Ft-tal csökkent. A peres követelések záró értéke 1 879 M Ft-tal,
a vevôkre elszámolt értékvesztés pedig 2 199 M Ft-tal
magasabb az elôzô idôszak értékénél, mivel a gazdasági válság miatt romlott a társaság villamosenergiavevôinek fizetési hajlandósága.

265 742

M Ft

185 093
250 723

A társaság adózás elôtti eredménye terhére 214 M Ft
céltartalékot képzett, amely 2 581 M Ft-tal alacsonyabb a bázisidôszaki értékhez viszonyítva. Az elôzô
évi céltartalék képzésének legmeghatározóbb oka az
egyetemes szolgáltatás területén elért árréstöbblet
volt. Ezt a céltartalékot 2009-ben feloldottuk, és
ennek összege a Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért
Alapítványhoz, illetve a Krízis Alapba került. A bázisévben életbe lépett hatósági szabályozások meghatá-

rozzák az egyetemes szolgáltatás árképzését, és maximalizálják az elérhetô árrés mértékét. A társaság a beszámolás évében nem ért el a rendeletben meghatározottnál magasabb fajlagos árrést, ezért a különbözet
megtérítésére visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik, vagyis erre a célra nem képzett tartalékot.
A függô kötelezettségekre képzett céltartalékok értéke 57 M Ft-tal emelkedett, amelyet az ellenünk irányuló perek várható kifizetéseire tartalékol a társaság.
A kötelezettségek csak a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek 61 305 M Ft-os értékét tartalmazzák.
A rövid lejáratú kötelezettségek az elôzô idôszakhoz
képest 3 494 M Ft-tal (6,04%) növekedtek, ami
elsôsorban a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek 9 811 M Ft-os növekedésével magyaráz
ható. Ugyanakkor a rövid lejáratú hitelek 5 472 M Ft-os
állománycsökkenése és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 867 M Ft-os visszaesése csökkentették
a kötelezettségek összegét, és ezzel nem teljes mértékben, de ellensúlyozták a növekedést.
A társaság rövid távú finanszírozási igényei rövid lejáratú hitelek igénybevételét is szükségessé tették.
Az egy éven belül lejáró hitelek záró állománya
16 902 M Ft, amely az elôzô évi értékhez (22 374 M Ft)
képest 24,46%-kal csökkent.
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A BANKI – HÓ VÉGI ZÁRÓ – HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2008–2009-BEN (adatok M Ft-ban)
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Az eszközök és a források 2009. évi záró állományának összetételét mutatja az alábbi diagram:

AZ ELMÛ NYRT. VAGYON- ÉS TÔKESZERKEZETE 2009. DECEMBER 31-ÉN
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A TÁRSASÁG EGYEDI BESZÁMOLÓ
SZERINTI EREDMÉNYE
Az értékesítés nettó árbevétele a beszámolási
idôszakban 254 081 M Ft. Az árbevételre, amely a
2008. üzleti évhez képest 6,08%-kal csökkent, legnagyobb hatást a villamosenergia-értékesítés árbevéte
lének alakulása gyakorolja. A nettó árbevétel 91,07%át a villamosenergia-értékesítésbôl származó árbevétel 231 394 M Ft-os értéke teszi ki. A beszámolási
idôszakban a villamosenergia-értékesítés árbevétele
a bázishoz viszonyítva 16 241 M Ft-tal (6,56%) csökkent. Az árbevétel-kiesés elsôdleges oka az értékesített mennyiség csökkenése.
Az egyéb árbevétel 871 M Ft-tal (5,6%) emelkedett.
Ez az árbevétel 84%-ban (13 734 M Ft) a tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatásokból származik, amelynek
jelentôs részét az informatikai, a humánerôforráskezeléssel kapcsolatos, valamint a központi támogató
szolgáltatások adták.
Az egyéb bevételek, amelyek az összes üzemi bevétel 1,57%-át teszik ki, a bázisidôszakhoz viszonyítva
1 934 M Ft (91,05%) növekedést mutatnak. A céltartalék-feloldás (2 795 M Ft) jelentôs része a jövôbeni kötelezettségekre képzett céltartalékok feloldását tartalmazza 2 479 M Ft-os értékben, amely a Magyar Energia
Hivatal határozata alapján befizetésre került a Krízis
Alapba, valamint a Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért
Alapítványba, és a rendkívüli ráfordítások között került
kimutatásra. A 2009. évben a belföldi követelések vis�szaírt értékvesztése 129 M Ft, amely 156 M Ft (54%)
csökkenést mutat az elôzô idôszakhoz viszonyítva.

Az anyagjellegû ráfordítások 245 291 M Ft-os értékét, amely az elôzô idôszakhoz viszonyítva 3 816 M Ftos visszaesést mutat, elsôsorban a villamosenergiabeszerzés értéke határozza meg.
A társaság tárgyévi anyagköltsége 601 M Ft, amely
170 M Ft-tal (22,05%) alacsonyabb a 2008. évi anyagfelhasználásnál. Az anyagköltség döntôen a saját felhasználásra vásárolt villamosenergia-költséget tartalmazza.
Az igénybe vett szolgáltatások 369 M Ft-tal (3,36%),
11 353 M Ft-ra emelkedtek az elôzô év azonos idô
szakához képest. A növekedést elsôsorban a kapcsolt
vállalkozások között igénybe vett szolgáltatások
(5 541 M Ft), valamint a javítási és a karbantartási költségek (2 261 M Ft) eredményezték, amelyek magukban
foglalják a számítástechnikai adatfeldolgozással kapcsolatos költségeket (ISU-számlázással kapcsolatos
informatikai támogatást) is.
Az egyéb szolgáltatások értéke 589 M Ft-tal (50,04%)
növekedett, amelynek oka a postaforgalmi jutalék
nagy mértékû emelkedése.
Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékének
1 359 M Ft-os (25,12%) emelkedését döntôen a tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatások (informatikai szolgáltatások, környezetvédelmi költségek, távközlési
díjak) ráfordításainak növekedése magyarázza.
A személyi jellegû ráfordítások közel az elôzô beszámolási idôszak szintjén vannak.

Források
Források
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MÉRLEG
A társaság értékcsökkenési leírásának összege a
2009. évben 2 483 M Ft, amely 576 M Ft-tal (30,2%)
növekedett az elôzô évhez képest, és elsôsorban az
immateriális javak értékcsökkenésének 404 M Ft-os
(49,33%) emelkedésével magyarázható.
Az egyéb ráfordítások 5 004 M Ft-os értéke 38,93%kal elmarad az elôzô évi értéktôl. Az egyéb ráfordítások meghatározó tételei az elszámolt értékvesztés
2 328 M Ft-os, az adók, az illetékek és a hozzájárulások
1 333 M Ft-os, valamint a behajthatatlan követelések
816 M Ft-os leírt összege. Az egyéb ráfordítások ös�szegének csökkenése elsôdlegesen a kisebb mértékû
céltartalékképzésre, az adófizetési kötelezettség és
a behajthatatlan követelések leírt összegének csökkenésére vezethetô vissza.
A pénzügyi mûveletek eredménye 7 621 M Ft, amely
a bázisidôszakhoz képest 848 M Ft-tal (12,52%) emelkedett. A pénzügyi mûveletek bevétele 11 453 M Ft,
amelybôl a kapott osztalék összege 10 832 M Ft. A beszámolás idôszakában 1 333 M Ft-tal (14,03%) magasabb osztalék realizálódott. Az ELMÛ Nyrt. a 2009. év
folyamán jellemzôen hitel-igénybevevô pozícióban

volt, így a megnövekedett BUBOR- és marge-értékek
magyarázzák egyrészt a kamatráfordítás tárgyévi
555 M Ft-os emelkedését, másrészt emiatt a bankbetétek után kapott kamatok is növekedtek 179 M Ft-tal.
A rendkívüli eredmény 2 590 M Ft-tal csökkent az
elôzô évhez viszonyítva. A rendkívüli ráfordítások
2009. évi legjelentôsebb tétele a Magyar Energia
Hivatal határozata alapján a Krízis Alapba, valamint
a Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért Alapítványnak átadott pénzeszközök 2 479 M Ft-os összege határozta
meg (lásd egyéb bevételek).

ESZKÖZÖK (adatok M Ft-ban)
A tétel megnevezése

Elôzô év

Tárgyév

A. Befektetett eszközök

282 465

284 014

4 982

6 898

3. Vagyoni értékû jogok

2 567

3 490

4. Szellemi termékek

2 415

3 408

11 716

11 369

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékû jogok

8 931

8 858

2. Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek

1 367

1 543

849

882

569

79

-

7

III. Befektetett pénzügyi eszközök

265 767

265 747

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

265 709

265 709

33

33

25

5

I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke

5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott elôlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése

A társaságnak a tárgyidôszakban nem keletkezett adófizetési kötelezettsége.
A társaság 2009. évi 7 357 M Ft adózás utáni eredményét teljes egészében, valamint az elôzô évek
eredménytartalékából 5 399 M Ft-ot, azaz összesen
12 756 M Ft összeget tervez kifizetni osztalékként a
részvénytulajdonosoknak, amelyet a beszámoló el
készítéséig a társaság közgyûlése még nem hagyott
jóvá.

II. Tárgyi eszközök

3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott elôlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

JAVASLAT AZ EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRA
Az Igazgatóság javasolja, hogy a társaság 7 357 M Ft adózás utáni eredményét, kiegészítve a szabad ered
ménytartalékból felhasznált 5 399 M Ft összeggel, azaz összesen 12 756 M Ft-ot osztalékként – ez részvényen
ként 2 100 Ft-nak felel meg – a részvényeseknek kifizessen.

3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
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A tétel megnevezése

Elôzô év

Tárgyév

38 184

31 623

I. Készletek

1 356

1. Anyagok

1 186

B. Forgóeszközök

Elôzô év

Tárgyév

C. Aktív idôbeli elhatárolások

12 366

12 316

1 264

1. Bevételek aktív idôbeli elhatárolása

12 308

12 282

1 234

2. Költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása

58

34

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

A tétel megnevezése

3. Halasztott ráfordítások

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk

Eszközök (aktívák) összesen
170

30

II. Követelések

34 710

28 341

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból
(vevôk)

30 576

24 781

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3 459

1 370

5

-

6. Készletekre adott elôlegek

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban
lévô vállalkozással szemben

A tétel megnevezése

Elôzô év

Tárgyév

D. Saját tôke

256 122

250 723

60 744

60 744

-

-

4 886

4 886

188 033

185 093

I. Jegyzett tôke
Ebbôl visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-)
III. Tôketartalék

670

2 190

IV. Eredménytartalék

6. Követelések értékelési különbözete

V. Lekötött tartalék

-

-

7. Származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete

VI. Értékelési tartalék

-

-

VII. Mérleg szerinti eredmény

2 459

-

E. Céltartalékok

2 795

214

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

2 695

214

100

-

III. Értékpapírok

-

-

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítô
értékpapírok
IV. Pénzeszközök

2 118

2 018

1. Pénztár, csekkek

2

2

2 116

2 016

2. Bankbetétek

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka

2. Céltartalék a jövôbeni költségekre

5. Értékpapírok értékelési különbözete

56

327 953

FORRÁSOK (adatok M Ft-ban)

4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések

333 015

3. Egyéb céltartalék
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A tétel megnevezése
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

Elôzô év

Tárgyév

57 811

61 305

-

-

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

G. Passzív idôbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív idôbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévô vállalkozással szemben

Források (passzívák) összesen

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A tétel megnevezése

-

-

57 811

61 305

22 374

16 902

Elôzô év

Tárgyév

16 287

15 711

22

177

15 584

14 948

681

586

333 015

327 953

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévô vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebbôl: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevôktôl kapott elôlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók)

21

17

1 999

2 024

25 585

35 396

24

25

7 808

6 941

5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévô vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
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EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” VÁLTOZAT
ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL (adatok M Ft-ban)
Tétel- A tétel megnevezése
szám

Elôzô év

Tárgyév

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

270 525

254 081

02.

Export értékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

270 525

254 081

03.

Saját termelésû készletek állományváltozása

04.

Saját elôállítású eszközök aktivált értéke

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke (±O3+04)

III.

Egyéb bevételek

13.
14.

Elôzô év

Tárgyév

Kapott (járó) osztalék és részesedés

9 499

10 832

Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

9 499

10 832

395

574

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

15.

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

16.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegû bevételek

-

-

2 124

4 058

Ebbôl: visszaírt értékvesztés

285

129

05.

Anyagköltség

771

601

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 984

11 353

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

1 177

1 766

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

230 766

224 803

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

5 409

6 768

IV.

Anyagjellegû ráfordítások (05+06+07+08+09)

249 107

245 291

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

10.

Bérköltség

1 816

1 877

21.

Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai

11.

Személyi jellegû egyéb kifizetések

475

433

12.

Bérjárulékok

639

645

V.

Személyi jellegû ráfordítások (10+11+12)

2 930

2 955

VI.

Értékcsökkenési leírás

1 907

2 483

VII.

Egyéb ráfordítások

8 194

5 004

Ebbôl: értékvesztés

668

2 328

10 511

2 406

A.

60

Tétel- A tétel megnevezése
szám

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(I±II+III-IV-V-VI-VII)

17.

Ebbôl: kapcsolt vállalkozástól kapott

-

4

Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei

59

47

9 953

11 453

3 126

3 681

57

211

54

151

Ebbôl: értékelési különbözet
VIII.

Pénzügyi mûveletek bevételei (13+14+15+16+17)

18.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott

19.

Fizetendô kamatok és kamat jellegû ráfordítások
Ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak adott

Ebbôl: értékelési különbözet
IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai (18+19±20+21)

3 180

3 832

B.

Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII - IX)

6 773

7 621

C.

Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)

17 284

10 027

X.

Rendkívüli bevételek

33

-

XI.

Rendkívüli ráfordítások

113

2 670

D.

Rendkívüli eredmény (X-XI)

-80

-2 670

E.

Adózás elôtti eredmény (±C±D)

17 204

7 357

XII.

Adófizetési kötelezettség

1 989

-

F.

Adózott eredmény (±E-XII)

15 215

7 357

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

-

5 399

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

12 756

12 756

G.

Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)

2 459

-
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A KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ ELEMZÉSE

CASHFLOW
(adatok M Ft-ban)

1.
1/A
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
I. 
14.
15.
16.
II.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
III.
IV.

Adózás elôtti eredmény (+/- kompenzáló tételek)
Eredményt módosító tételek (+/-) (-16-20-24)
Elszámolt amortizáció (+)
Elszámolt értékvesztés (+)
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+)
Szállítói kötelezettség változása (+/-)
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-)
Passzív idöbeli elhatárolás változása (-/+)
Vevôkövetelés változása (-/+)
Forgóeszköz-változás (vevô, pénzeszköz nélkül) (-/+)
Aktív idôbeli elhatárolások változása (-/+)
Fizetett adó (nyereség után) (-)
Fizetendö osztalék
Szokásos tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás
(Mûködési CF)
Befektetett eszközök beszerzése
Befektetett eszközök eladása (+)
Kapott osztalék (+)
Befektetési tevékenységbôl származó pénzeszközváltozás
Részvénykibocsátás bevétele (+)
Kötvénykibocsátás bevétele (+)
Hitelfelvétel (+)
Véglegesen kapott pénzeszköz (+)
Részvénybevonás, tökeleszállitás (-)
Kötvényvisszafizetés (-)
Hiteltörlesztés, visszafizetés (-)
Véglegesen átadott pénzeszköz (-)
Pénzügyi mûveletekbôl származó pénzeszközváltozás
Pénzeszköz változása

Pénzállomány nyitó pénzkészlet
Pénzállomány záró pénzkészlet
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2008
17 204
-9 460
1 907
383
2 666
-2 090
8 612
-3 009
-4 759
2 314
-3 450
-1 989
-12 756
-4 427

2009
7 357
-8 272
2 483
2 199
-2 581
-70
25
8 941
-576
3 596
666
50
-12 756
1 062

Változás (%)
-57,24
12,56
30,20
474,15
-196,81
N/A
101,20
3,82
80,86
175,56
-71,22
101,45
100,00
0,00
123,99

-4 737
861
9 499
5 623

-4 059
97
10 832
6 870

14,31
-88,73
14,03
22,18

A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardokkal összhangban készült el.
2005. évtôl kezdôdôen, Magyarország uniós csatlakozásával – a konszolidált beszámoló tekintetében –
kötelezô a magyar tôzsdén jegyzett vállalkozások számára az IFRS elôírások alkalmazása. Ennek megfelelôen
a társaság 2009. december 31-i fordulónappal az IFRS
szabványoknak megfelelôen készíti el a konszolidált
éves beszámolóját.

25 658
-

-61,54
-100,00

-65 930
-71
738
1 934

-31 130
-2 560
-8 032
-100

52,78
-3 505,63
-1 188,35
-105,17

184
2 118

2 118
2 018

A konszolidációba bevont társaságok köre és a bevonás módja nem változott a 2008. üzleti évhez viszonyítva. Az ELMÛ Nyrt., mint anyavállalat a következô
társaságokban rendelkezett részesedéssel:

Törzstôke (M Ft)

ELMÛ Nyrt. részesedése (%)

261 270

100,00

ELMÛ–ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.

3

70,00

ELMÛ–ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

3

65,00

200

50,00

Sinergy Kft.

1 708

50,00

Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

8 479

50,00

6

25,00

101

100,00

1 000

16,67

3

100,00

ELMÛ Hálózati Elosztó Kft.

Magyar Áramszolgáltató Kft.

Hochtief Hungária Facility Management Kft.
ELPÖFÖR Kft.
ESMA Zrt.
Magyar Elektrotechnikai Múzeum Kht. "v.a."

66 707
32

A CSOPORT MÉRLEGÉNEK SAROKPONTJAI

Az IFRS elôírásának megfelelôen az ELMÛ Hálózati Kft.
és az ELPÖFÖR Kft., amelyekben az ELMÛ Nyrt. 100%
részesedéssel rendelkezik, leányvállalatnak minôsülnek, mivel az anyavállalat ellenôrzési joggal rendelkezik és irányítani tudja a társaság pénzügyi és mûködési
politikáját. Ennek megfelelôen mindkét társaság esetében megtörtént a teljes körû konszolidálás.

Az IFRS elôírásának megfelelôen a csoport közös
vezetésû vállalkozásnak minôsítette az alábbi vállalkozásait:
• ELMÛ–ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
• ELMÛ–ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
• Magyar Áramszolgáltató Kft.
• Sinergy Kft. és leányvállalatai
• Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
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A konszolidációba tôkemódszerrel bevont közös
vezetésû vállalkozások beszámolóinak (IFRS) bemutatása fô soronként:

A konszolidációba tôkemódszerrel bevont közös
vezetésû vállalkozások beszámolóinak (IFRS) az
ELMÛ Nyrt. tulajdoni hányada arányában történô
bemutatása fô soronként:

MÉRLEG 2009.12.31. (adatok M Ft-ban)

39 725

Sinergy
Csoport

Magyar
Áramszolgáltató Kft.

Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft.

Befektetett eszközök

10 790

418

9 222

77

53

20 560

Forgóeszközök

2 736

13 343

790

2 230

1 789

20 888

Eszközök összesen

16 263

27 104

10 802

3 508

2 608

60 285

Befektetett eszközök

5 395

209

4 611

50

37

10 302

Kötelezettségek

9 920

16 775

4 487

3 045

2 216

36 443

Eszközök összesen

8 131

13 552

5 401

2 280

1 826

31 190

Források összesen

9 920

16 775

4 487

3 045

2 216

36 443

Kötelezettségek

4 960

8 388

2 243

1 979

1 551

19 121

Nettó eszközök

6 343

10 329

6 315

463

392

23 842

Források összesen

4 960

8 388

2 243

1 979

1 551

19 121

Nettó eszközök

3 171

5 164

3 158

301

275

12 069

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009.12.31. (adatok M Ft-ban)
Bevételek

12 275

165 853

5 654

18 477

14 798

217 057

Költségek

10 777

152 832

5 417

17 681

13 654

200 361

Részesedési eredmény

304

-

-

-

-

304

Pénzügyi mûveletek
eredménye

-261

61

77

23

-56

-156

Adóráfordítás

399

3 840

-4

354

335

4 924

1 142

9 242

318

465

753

11 920

Idôszaki eredmény

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009.12.31. (adatok M Ft-ban)
Bevételek

6 138

82 926

2 827

12 010

10 359

114 260

Költségek

5 389

76 416

2 709

11 493

9 558

105 565

Részesedési eredmény

152

-

-

-

-

152

Pénzügyi mûveletek
eredménye

-131

30

39

15

- 39

- 86

Adóráfordítás

199

1 920

-2

230

235

2 582

Idôszaki eredmény

571

4 620

159

302

527

6 179

A közös vezetésû vállalkozásokban lévô részesedések értéke 12 069 M Ft, amely az elôzô évhez viszonyítva 4 623 M Ft-tal (62,09%) növekedett. A közös
vezetésû vállalkozások 2009. évi eredményébôl a
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Összesen

2 555

ELMÛ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.

3 431

ELMÛ-ÉMÁSZ
Hálózati
Szolgáltató Kft.

1 580

Összesen

Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft.

26 686

ELMÛ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.

Magyar
Áramszolgáltató Kft.

5 473

Forgóeszközök

ELMÛ-ÉMÁSZ
Hálózati
Szolgáltató Kft.

Sinergy
Csoport

MÉRLEG 2009.12.31. (adatok M Ft-ban)

csoportra jutó rész 6 156 M Ft-tal növelte, míg a
kapott osztalék 1 533 M Ft-tal csökkentette a részesedések értékét.
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Az ELMÛ Nyrt. az alábbi vállalkozásokban lévô részesedéseit nem vonta be a konszolidációs körbe, mert e vállalkozások hatása a konszolidált éves beszámolóra nem
jelentôs. Az értékesíthetô pénzügyi eszközök záró értéke
37 M Ft, amely a bázisidôszakhoz képest nem változott.

2009. december 31-én a csoport saját tôkéje
114 506 M Ft volt, amelynek szerkezetét az alábbi
táblázat mutatja:

Jegyzett tôke

60 744

ÉRTÉKESÍTHETÔ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (adatok M Ft-ban)

Felhalmozott eredmény

53 762

M Ft

Magyar Elektrotechnikai
Múzeum

Hochtief Hungária
Facility Management Kft.

ESMA Zrt.

Összesen

2008. 12. 31.

3

1

33

37

Növekedés

-

-

-

-

Csökkenés

-

-

-

-

2009. 12. 31.

3

1

33

37

A befektetett eszközök állományának 149 965 M Ft-os
nettó értéke a 2008. évhez viszonyítva 11 664 M Ft-tal
(8,43%) növekedett.

Az elôzô évhez képest a forgóeszközök 49 085 M Ft-os
értéke 6 710 M Ft-tal (12,03%) csökkent. A készletek
és pénzeszközök értéke csak kis mértékben változott.

A tárgyi eszközök állományának nettó értéke a 2008.
évhez viszonyítva 6 520 M Ft-tal (5,26%) növekedett.
A tárgyévi beruházások értéke 17 675 M Ft: az ELMÛcsoport ennek jelentôs hányadát elsôsorban az ellátás
minôségének további javítása érdekében a hálózat
korszerûsítésére fordította. A tárgyidôszakban elszámolt amortizáció értéke 10 735 M Ft-tal csökkentette
a tárgyi eszközök értékét.

A vevôkövetelések 38 876 M Ft-os értéke 3 618 M Fttal (8,51%) csökkent a bázisévhez képest. A vevô
követelések csökkenése egyrészt az egyéb vevôkövete
lések 1 977 M Ft-os csökkenésével, és a vevôkövetelésekre elszámolt értékvesztés 2 007 M Ft-os növekedésével magyarázható, másrészt azonban a peres
követelések értéke – elsôsorban a pénzügyi válság
következtében – 1 998 M Ft-tal növekedett.

Az immateriális javak nettó értéke a bázisidôszakhoz
viszonyítva 1 913 M Ft-tal (34,66 %) növekedett.
A tárgyidôszakban elszámolt amortizáció értéke
1 348 M Ft-tal csökkentette az immateriális javak
értékét.

A kapcsolt vállalkozással és egyéb részesedési
viszonyban lévô vállalkozásokkal szembeni követelések együttes értéke 4 771 M Ft-tal csökkent a
bázisévhez képest. E csökkenéshez nagymértékben
hozzájárult a Magyar Áramszolgáltató Kft. bevonása
a cash-pool rendszerbe.

Saját tôke

114 506

A csoport rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei
az elôzô idôszakhoz képest 1 067 M Ft-tal (1,25%),
84 544 M Ft-ra csökkentek. A csökkenést a következô
tényezôk befolyásolták:
A csoport az adózás elôtti eredménye terhére
2 702 M Ft-tal (90,54%) alacsonyabb összegû céltartalékot képzett várható kötelezettségeire a bázis
idôszakhoz viszonyítva. A tárgyidôszakban nem került
sor hosszú lejáratú céltartalék képzésére.

A szállítók állománya – a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásokkal szembeni
kötelezettségekkel együtt – 4 087 M Ft-tal (14,66%)
nôtt a bázisévhez képest.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek záró értéke
5 686 M Ft, a bázisidôszakhoz viszonyítva 2 106 M Ft-tal
(58,83%) magasabb. A változás meghatározó tényezôi a
költségvetéssel szembeni kötelezettségek 763 M Ft-os,
és az egyéb kötelezettségek 1 440 M Ft-os növekedése.
Az eszközök és a források 2009. évi záró állományának
összetételét az alábbi diagram mutatja:

AZ ELMÛ-CSOPORT VAGYON- ÉS TÔKESZERKEZETE 2009. DECEMBER 31-ÉN
100%
100%

100%
100%
90%90%

Forgóeszközök
Forgóeszközök
24,66%
24,66%

80%80%

90%90%

70%70%

60%60%

60%60%

50%50%

50%50%

40%40%

Befektetett
eszközök
Befektetett
eszközök
75,34
% %
75,34

30%30%

Rövid
lejáratú
kötelezettségek
Rövid
lejáratú
kötelezettségek
27,54%
27,54%

80%80%

70%70%

Hosszú
lejáratú
kötelezettségek
Hosszú
lejáratú
kötelezettségek
14,93%
14,93%

40%40%
30%30%

20%20%

20%20%

10%10%

10%10%

0% 0%

Saját
Saját
tôketôke
57,53%
57,53%

0% 0%
Eszközök
Eszközök
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A csoport rövid távú finanszírozási igényei rövid lejáratú hitelek igénybevételét is szükségessé tették. A rövid
lejáratra kapott hitelek értéke 16 902 M Ft, amely
az elôzô évi értékhez képest 5 472 M Ft-tal (24,46%)
csökkent.

Források
Források
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A CSOPORT EREDMÉNYE
A csoport IFRS szerinti konszolidált eredménye a
2009. üzleti évben 6 856 M Ft-tal alacsonyabb, mint
a bázisidôszakban. Az értékesítés nettó árbevétele
a beszámolási idôszakban 272 071 M Ft-ra csökkent,
az adózás elôtti eredmény pedig 24 704 M Ft-ot tesz ki.
Az értékesítés árbevétele 272 071 M Ft, ami
12 657 M Ft-tal (4,45%) alacsonyabb a 2008. évi értéknél.
A nettó árbevétel 92,01%-át – 250 338 M Ft értékben – a
villamosenergia-üzletág (villamosenergia-értékesítés és
rendszerhasználati díjak) árbevétele teszi ki, amely a báz is
idôszakhoz viszonyítva 11 891 M Ft-tal (4,53%) csökkent.

Megnevezés
Anyagjellegû ráfordítások
Személyi jellegû ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb üzemi ráfordítások
Összesen
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Az energiaértékesítéshez nem kapcsolódó, egyéb
árbevétel tárgyidôszaki értéke 18 120 M Ft, amely
547 M Ft-tal (2,93%) alacsonyabb a bázisidôszaki értéknél. A változást elsôdlegesen a csoportbeli tagvállalatoknak nyújtott szolgáltatások árbevételének csökkenése és a kapcsolt vállalkozásoknak értékesített
anyagok árbevételének csökkenése okozta.
A csoport 2009. évi költségeinek és ráfordításainak összege 254 991 M Ft volt, amely 1 010 M Ft-tal
(0,40%) magasabb, mint a bázisidôszaki érték.

2009 (M Ft)

2008 (M Ft)

Változás (%)

229 535

229 422

100,05

4 342

4 373

99,29

12 083

11 069

109,16

9 031

9 117

99,06

254 991

253 981

100,40

A részesedési eredmény, amely a tôkemódszerrel
elszámolt vállalkozások tárgyévi eredményének
arányos összege, 6 156 M Ft, az elôzô üzleti évhez
viszonyítva 5 082 M Ft-tal nôtt. A tôkemódszer szerint
konszolidált közös vezetésû vállalkozások közül a beszámolás idôszakában a legjövedelmezôbb társaság a
Magyar Áramszolgáltató Kft. volt, amely 4 620 M Ft-tal
növelte a csoport konszolidált eredményét.
A pénzügyi mûveletek –1 656 M Ft-os eredménye a
bázisidôszakhoz képest 50 M Ft-tal magasabb. A pénzügyi bevételek 649 M Ft-os növekedésével párhuzamosan a pénzügyi ráfordítások 599 M Ft-tal nôttek a
bázisidôszakhoz képest. A változás oka, hogy a vevôi
kintlévôség csökkenése és a szállítói kötelezettség
növekedése kisebb arányú hitelfelvételt tett szüksé
gessé: ennek következtében a kamatterhek is jelen
tôsen csökkentek.

Az adóráfordítás 5 927 M Ft-os összegébôl a társasági adó, a különadó és az energiaellátók jövedelemadója 2 275 M Ft, a helyi iparûzési adó 1 383 M Ft, az IFRS
konszolidált halasztott adóráfordítás 2 269 M Ft.
Az egy részvényre jutó nyereség – a tárgyidôszaki
nyereség és a törzsrészvények hányadosa alapján – a
2009. évben 3 091 Ft/részvény. A hígított egy részvényre jutó nyereség a csoport esetében megegyezik a törzsrészvényekkel számított értékkel, mert nem
rendelkezik részvényopcióval. A csoport visszavásárolt
saját részvénnyel nem rendelkezik.
A csoport 2009. évi idôszaki eredménye 18 777 M Ft.

69

ÉVES BESZÁMOLÓK
ÉVES JELENTÉS 2009
MELLÉKLETEK

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
ESZKÖZÖK (adatok M Ft-ban)

FORRÁSOK (adatok M Ft-ban)
2009. 12. 31.

2008. 12. 31.

2009. 12. 31.

2008. 12. 31.

Befektetett eszközök

149 965

138 301

Saját tôke

114 506

108 485

Tárgyi eszközök

130 422

123 902

Jegyzett tôke

60 744

60 744

7 432

5 519

Felhalmozott eredmény

53 762

47 741

12 069

7 446

Egyéb átfogó eredmény

37

37

Kisebbségi részesedés

Kölcsönök

5

26

Hosszú lejáratú kötelezettségek

29 716

28 802

Halasztott adókövetelés

-

1 371

898

-

Halasztott bevételek

28 818

28 802

Rövid lejáratú kötelezettségek

54 828

56 809

Rövid lejáratra kapott hitelek

16 902

22 374

282

2 984

Szállítói kötelezettségek

14 257

13 305

Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek

17 676

14 542

Egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással
szembeni kötelezettségek

25

24

5 686

3 580

199 050

194 096

Immateriális javak
Részesedés társult és közös vezetésû vállalkozásban
Értékesíthetô pénzügyi eszközök

Egyéb hosszú lejáratú követelések
Forgóeszközök

Halasztott adókötelezettség
49 085

55 795

1 311

1 368

38 876

42 494

1 250

6 017

2

6

Egyéb követelések

3 774

3 112

Visszaigényelhetô adókövetelés

1 851

678

Pénzeszközök

2 021

2 120

199 050

194 096

Készletek
Vevôi követelések
Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések
Egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással
szembeni követelések

Eszközök összesen

Hosszú lejáratra kapott hitelek

Hosszú lejáratú céltartalékok

Rövid lejáratú céltartalékok

Egyéb kötelezettségek
Fizetendô adókötelezettség
Források összesen
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ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ
KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

KONSZOLIDÁLT CASHFLOW

(adatok M Ft-ban)

Értékesítés árbevétele

(adatok M Ft-ban)
2009. 12. 31.

2008. 12. 31.

272 071

284 728

Saját termelésû készletek állományváltozása
Saját elôállítású eszközök aktivált értéke

2008. 12. 31.

24 704

32 881

560

1 481

Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés

12 083

11 069

Vevôkövetelésre elszámolt értékvesztés

2 007

130

Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete

-2 702

2 804

-163

-208

36 489

48 157

952

-7 295

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása

6 155

6 136

Vevôi követelések változása

1 611

-7 431

Forgóeszközök (kivéve: vevô, pénzeszköz)

4 358

2 064

Adózás elôtti eredmény
Pénzügyi eredmény realizált
árfolyam-különbözeten kívül

613

50

2 511

2 716

-12 083

-11 069

-229 535

-229 422

Személyi jellegû ráfordítások

-4 342

-4 373

Módosított adózás elôtti eredmény

Egyéb üzemi ráfordítások

-9 031

-9 117

Szállítói kötelezettségek változása

20 204

33 513

Részesedés a tôkemódszerrel elszámolt
vállalkozások eredményébôl

6 156

1 074

Pénzügyi mûveletek bevétele

2 320

1 671

Kapott kamatok

1 557

1 671

Pénzügyi mûveletek ráfordítása

-3 976

-3 377

Fizetett kamatok

-3 765

-3 377

Pénzügyi mûveletek eredménye

-1 656

-1 706

Halasztott adó

-2 468

-965

Adózás elôtti eredmény

24 704

32 881

Fizetett adó (nyereség után)

-3 459

-6 283

-5 927

-7 248

Fizetett osztalék

-12 756

-10 933

18 777

25 633

Szokásos tevékenységbôl származó
pénzeszközváltozás

28 674

21 744

Egyéb átfogó jövedelem

-

-

Befektetett eszközök beszerzésébôl adódó pénzkifizetés

-20 516

-20 066

Egyéb átfogó jövedelem összesen

-

-

Befektetett eszközök eladásából származó pénzeszköz

163

208

21

13

Részesedések értékének változása

-4 623

-974

Átfogó jövedelem összesen

18 777

25 633

Kapott osztalék

1 648

225

Anyavállalat tôketulajdonosainak tulajdonítható

18 777

25 633

-23 307

-20 594

-

-

Befektetési tevékenységbôl származó
pénzeszközváltozás
Hitelfelvétel

25 658

66 707

-31 130

-65 930

-5 472

777

Egyéb üzemi bevétel
Értékcsökkenés
Anyagjellegû ráfordítások

Üzemi tevékenység eredménye

Adóráfordítás
Idôszaki eredmény

Kisebbségi részesedésnek tulajdonítható

72

2009. 12. 31.

Egyéb eredménymódosító tételek

Adott kölcsönök kihelyezése / visszafizetése (-/+)

Egy részvényre jutó nyereség (Ft/részvény)

3 091

4 220

Hiteltörlesztés

Hígított egy részvényre jutó nyereség (Ft/részvény)

3 091

4 220

Finanszírozási tevékenységbôl származó
pénzeszközváltozás
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KONSZOLIDÁLT SAJÁT TÔKE-VÁLTOZÁS
(adatok M Ft-ban)

Pénzeszközök nem realizált
árfolyamnyeresége/vesztesége (+/-)

2009. 12. 31.

2008. 12. 31.

6

3

Jegyzett tôke

Felhalmozott
eredmény

Saját tôke
összesen

60 744

33 041

93 785

Növekedés

-

25 633

25 633

Idôszaki eredmény

-

25 633

25 633

Csökkenés

-

10 933

10 933

Osztalékfizetés

-

10 933

10 933

Könyv szerinti érték 2008.01.01.

Pénzeszközök nettó növekedése

-99

1 930

Pénzeszközök nettó növekedése

-99

1 930

Pénzeszköz nyitó állománya

2 120

190

Könyv szerinti érték 2008.12.31.

60 744

47 741

108 485

Pénzeszköz záró állománya

2 021

2 120

Könyv szerinti érték 2009.01.01.

60 744

47 741

108 485

Növekedés

-

18 777

18 777

Idôszaki eredmény

-

18 777

18 777

Csökkenés

-

12 756

12 756

Osztalékfizetés

-

12 756

12 756

60 744

53 762

114 506

Könyv szerinti érték 2009.12.31.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Elvégeztük a Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. („a Társaság”) magyar számviteli törvénnyel
összhangban készült egyedi és a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Standardok szerint készült
konszolidált 2009. december 31-ei mérlegének és a 2009. évre vonatkozó eredmény
kimutatásának könyvvizsgálatát a Magyarországon érvényben lévô törvények és rendeletek,
illetve a Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján. A 2010. március 11-ei
keltezésû jelentéseinkben cégünk – a magyar törvények alapján erre jogosult – képviselôi
korlátozásmentes könyvvizsgálói véleményt bocsátottak ki a 2009. december 31-ei éves
beszámolókról.
Véleményünk szerint a mellékelt mérlegekben és eredménykimutatásokban foglalt információk – figyelembe véve a teljes kiegészítô melléklet elhagyását – minden lényeges szempontból megbízhatóak azon éves beszámolókat tekintve, amelyekbôl kivonatolásra kerültek.
A Társaság pénzügyi helyzetének és a 2009. december 31-én végzôdô év mûködési eredményének, illetve a könyvvizsgálatunk tartalmának jobb megértése érdekében a magyar szám
viteli törvénnyel összhangban készült egyedi, és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült konszolidált éves beszámolóból kivonatolt mérleg és eredménykimutatás
az azokat tartalmazó éves beszámolókkal, illetve az azokról készült, 2010. március 11-ei
keltezésû könyvvizsgálói jelentéseinkkel együtt olvasandó.
Budapest, 2010. március 11.

Andrew Simonds
Üzlettárs
PricewaterhouseCoopers Kft.
1077 Budapest, Wesselényi u. 16.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464
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