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Közös érdekképviseletben
az áram- és földgázkereskedők
Koncentráltabb szakmai érdekegyeztetést és a jogszabályalkotásban
történő hatékonyabb részvételt tűzte ki célul a Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ), amely a Magyar Villamos-energia Kereskedők Egyesületének (MVKE) utódaként, immár a gázpiaci kereskedelmi engedélyesekkel kibővülve jött létre.

jogszabály-alkotási dömping, valamint a válság időszakában stabilan teljesített, és minden tőle telhetőt megtett, hogy megtartsa az egyesületi felépítéstől elvárható érdekképviseleti tevékenység színvonalát.

Az alakuló közgyűlésen elfogadott új szervezeti struktúra

Az MVKE-től eltérően a MEKSZ-ben kialakított állandó operatív menedzsment
jelenti egyrészt a három állandó munkabizottság megjelenését (áram, gáz és
Az árampiaci kereskedőktől indult a kezdeményezés az energiapiac egészét
jogi/szabályozói), melynek elsődleges feladata a jóváhagyott munkaprograreprezentáló, az MVKE-nél szélesebb tagsági körrel rendelkező, és így namok megvalósítása. Továbbá, szintén az érdekképviseleti munka állandóságát
gyobb lobbierejű, jelentőségű szervezet kialakítására − mondja Turai József, a
segíti elő a munkabizottságok tevékenységét felügyelő és a szövetség teljes
régi-új szervezet elnöke. Az épp érdekképviselet nélkül maradt, meghatározó
körű szakmai munkáját koordináló áram- és gázpiaci, úgynevezett tagozati
gázpiaci kereskedő társaságok pedig egy-két kivétellel valamennyien elsőre
szakértők megbízása. Ezzel párhuzamosan a 8 tagú elnökségnek szigorúan
ráálltak a csatlakozásra − teszi hozzá Viktor László, az új szervezet elnökhedöntéshozatali, konzultációs, képviseleti és stratégiai feladatokkal kell csak
lyettese, a gázipar képviseletében. Az MEKSZ-ben az árampiac képviselete
foglalkozni, ellentétben az MVKE-vel, ahol az elnökség látta el az operatív
gyakorlatilag teljesen lefedi az engedélyesi kört, szinte valamennyi magán- és
feladatokat is. Az új, integrált Szövetség egyben új szemléletmódot is jeállami kézben lévő kereskedelmi engedélyes tagja a Szövetségnek. További
lent, szemléletváltást, nemcsak vadonatúj hierarchiát, operatív és szervecél a valamilyen indokból még nem csatlakozott villamos energia- vagy gázzeti struktúrát. Ezt az átalakulást részben a piac komplexitása, mondhatjuk
ipari cégek MEKSZ-be történő meghívása. Ezek közül érdemes megemlíteni
sztenderdizálódása, a piaci működés finanszírozási
az ország egyik legnagyobb gázpiaci szereplőjét, a
költségigényének növekedése, a hazai szabályozáTigázt, akinek a csatlakozása nagyon komoly repreA Szövetség tagjai
si környezet nagymértékű változása és nem utolzentációs és szakmai többletet adna a MEKSZ-nek.
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