Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
közleménye
Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdése, valamint az alapszabály
III. 17. pontja értelmében a 2016. november 22. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésre
vonatkozóan a napirenden szereplő üggyel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó
felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatról.
Az 1. napirendi ponthoz
Az ÉMÁSZ
átruházása

Nyrt.

szabadpiaci

villamos energia-kereskedelmi tevékenységének

Az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. 2002. október 29-én megalapították a Magyar
Áramszolgáltató Kft. társaságot (új elnevezése: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.), hogy
szerepet vállaljanak a nemzeti villamos energia kereskedelmi piacon. A cég 2015-ben
megszerezte a földgáz kereskedelmi engedélyt is, amely lehetővé tette, hogy fogyasztói
számára együttes ajánlatot tegyen villamos energia és földgáz ellátásra is. Az ELMŰ Nyrt. és
az ÉMÁSZ Nyrt. emellett tovább folytatta villamos energia egyetemes szolgáltatói
tevékenységét is.
2015. augusztus 26-án az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. megalapították az ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiaszolgáltató Zrt. társaságot, mely társaságra az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. a
1/2015 (X.20.) sz. rendkívüli közgyűlési határozattal, 2015. december 1-jei hatállyal
átruházta egyetemes szolgáltatói tevékenységét. Ezzel egyidőben az ELMŰ Nyrt. és az
ÉMÁSZ Nyrt. kérelmezte a Magyar Energia- és Közműszolgáltató Hivatalnál egyetemes
szolgáltatói engedélyének visszavonását. Ezen intézkedés révén a korábban az ELMŰ Nyrt.
és az ÉMÁSZ Nyrt. által végzett kereskedelmi tevékenység döntően a Társaságcsoport más
vállalataihoz került.
Fentiek értelmében jelenleg az ELMŰ Nyrt., az ÉMÁSZ Nyrt. és az ELMŰ-ÉMÁSZ
Energiakereskedő Kft. is szolgáltat villamos energiát az egyetemes szolgáltatásra nem
jogosult szabadpiaci fogyasztók számára. Ez azt jelenti, hogy a Társaságcsoport több tagja
végzi ugyanazt a tevékenységet, amely nem hatékony megoldás és nem átlátható a
fogyasztók számára sem.
Időközben a magyarországi villamos energia- és földgáz szabadpiac jelentős változásokon
ment keresztül, amelynek eredményeként a fogyasztók többsége szolgáltatót váltott vagy fog
váltani a közeli jövőben. A villamos energiapiaci szereplők már jelenleg is az ország egész
területén tesznek ajánlatokat, tehát a korábbi regionális jellegű fogyasztói kapcsolatok
gyengülni látszanak, és egyre inkább tért hódit, hogy a szolgáltatók döntő többsége legalább
két terméket, villamos energiát és földgázt együttesen kínál a fogyasztóknak. Az egyre
növekvő versenyben a működési költségek hatása is egyre erőteljesebben jelentkezik, mivel
a likvid piac termékei mindenki számára hasonló feltételek mellett elérhetők, tehát a
szolgáltatók a hatékony működés révén juthatnak versenyelőnyhöz. Az ELMŰ Nyrt., az
ÉMÁSZ Nyrt. és a Társaságcsoport többi villamos energia szolgáltatójának is reagálnia kell
ezen változásokra.
A határozati javaslat szerinti megoldással az ÉMÁSZ Nyrt. átruházza szabadpiaci energiakereskedelmi tevékenységét a leányvállalataira. Ezáltal lehetővé válik, hogy együttes

Jelen közlemény a társaság honlapján 2016. október 28-án közzétételre került.

ajánlatot tegyen villamos energia és földgáz szolgáltatásra, tehát a jövőben egy társaságként
jelenik meg a fogyasztók előtt. A szervezeti átalakítástól a működési folyamatok
egyszerűsödését, a rugalmasság és a hatékonyság jelentős növekedését várjuk.
1. sz. határozati javaslat:
“Az ÉMÁSZ Nyrt. Alapszabálya 14. cikkének o.) pontjára tekintettel a Közgyűlés úgy határoz,
hogy az ÉMÁSZ Nyrt. átruházza a szabadpiaci villamos energia-kereskedelmi tevékenységét
a leányvállalataira legkésőbb 2017. december 31-ig.
A Közgyűlés felhatalmazza az ÉMÁSZ Nyrt. Igazgatóságát, hogy meghozzon minden olyan
döntést, megtegyen minden olyan nyilatkozatot és aláírjon minden olyan okiratot, amely
szükséges a fenti döntés végrehajtásához.”

Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi pontokhoz
A Felügyelő bizottság megvizsgálta az ÉMÁSZ Nyrt. 2016. november 22-ei rendkívüli
közgyűlésének napirendjét és határozati javaslatait és azt elfogadásra javasolja a
Közgyűlésnek.
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