Új szervezet képviseli a hazai energiakereskedőket
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Koncentráltabb szakmai érdekegyeztetést, és a jogszabályalkotásban történő
hatékonyabb részvételt tűzte ki célul a Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ),
amely a Magyar Villamosenergia Kereskedők Egyesületének (MVKE) utódaként, a gázpiaci
kereskedelmi engedélyesekkel kiegészülve jött létre - olvasható a szervezet
közleményében.

"Az árampiaci kereskedőktől indult a kezdeményezés, az energiapiac egészét reprezentáló, az
MVKE-nél nagyobb lobbierejű, súlyú szervezet kialakítására - mondja Turai József, a régi-új
szervezet elnöke. Az épp érdekképviselet nélkül maradt, meghatározó gázpiaci társaságok pedig
egy-két kivételellel valamennyien elsőre ráálltak a társulásra - teszi hozzá Viktor László, az új
szervezet elnök-helyettese, a gázipar képviseletében. A MEKSZ-ben az árampiac képviselete
gyakorlatilag teljesen lefedi az engedélyesi kört, szinte valamennyi magán és állami kézben lévő
engedélyes tagja a szervezetnek. A gázipari cégek közül a TIGÁZ egyelőre nem, de rajta kívül
az összes engedélyes, beleértve a MOL-t is, csatlakozott.
Az új szövetség alapvetően szakmai konzultációs és érdekképviseletként kíván működni. A
döntéshozatal az egyes tagozatokban demokratikus, vagyis azonos módon érvényesülhetnek a
nagyobb és a kisebb piaci szereplők érdekei is, miközben a MEKSZ egyik fontos feladata éppen
az, hogy feltárja és a döntéshozóknak megmutassa, valamint szakmai érvekkel megtámogassa
az energiapiac egésze számára fontos összefüggéseket.
A MEKSZ aktív szerepet kíván játszani a magyarországi energiapiaci modell folyamatban lévő
átalakításában. Ennek érdekében nemcsak a rendelet és törvénytervezetek véleményezésében
kívánnak részt venni, de saját javaslatokat is előkészítenek majd a fenntartható piaci környezet
kialakítása érdekében. A jogszabályelőkészítésben ugyanakkor alapvető változást tartanak
szükségesnek, hogy elegendő konzultációs idő legyen az energiapiacokat érintő rendelet és
törvénytervezetek szakmai véleményezésére. A MEKSZ fontosnak tartaná a piaci szereplőkkel
történő egyeztetést, azok naprakész tájékoztatását és készen áll a kormányzattal való kétoldali
együttműködésre a piaci szabályok alakításában - mondja Turai József és Viktor László.
Az MVKE-től eltérően a MEKSZ-ben kialakított állandó operatív menedzsment jelenti egyrészt a
három állandó munkabizottság megjelenését (áram, gáz és jogi/szabályozói), melynek
elsődleges feladata a jóváhagyott munkaprogramok megvalósítása, másrészt a
munkabizottságok tevékenységét felügyelő, és a szövetség teljeskörű szakmai munkáját
koordináló áram-és gázpiaci, úgynevezett tagozati szakértőket. Ezzel párhuzamosan a 8 tagú

elnökségnek szigorúan döntéshozatali, konzultációs, képviseleti és stratégiai feladatokat kell
csak foglalkozni, ellentétben az MVKE-vel, ahol az elnökség látta el az operatív feladatokat is" olvasható a közleményben.

