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KÖZLEMÉNY 

A Magyar Energiakereskedők Szövetsége (MEKSZ) és tagvállalatai elkötelezettek abban, hogy 

a koronavírus járvány ellenére a jelenlegi helyzetben is biztosítsák valamennyi ügyfelünk 

biztonságos villamosenergia- és földgázellátását, a szerződések biztonságát és a piacok 

működőképességének fenntartását. Ügyfeleink és tagvállalataink munkatársainak egészsége 

kiemelten fontos számunkra, amelynek biztosítását az üzleti tevékenyég minél nagyobb fokú 

digitalizációjával igyekszünk segíteni, anélkül, hogy a szolgáltatás színvonala csökkenne. 

A MEKSZ tagvállalatai a Szövetség testületein belül folyamatosan áttekintik a járvány hatását 

és az üzletmenet folytonosságának biztosításához szükséges intézkedéseket. A MEKSZ 

kapcsolatban van az európai szakmai szervezetekkel is, követi a megfogalmazott ajánlásokat és 

javaslatokat és azokat megosztja a hazai szakmai közvéleménnyel. 

Az alábbi sajtóközleményt az Európai Energiakereskedők Szövetsége, az EFET 2020. április 2. 

napján tette közzé, és kérésünkre hozzájárulását adta a hazai közvéleménnyel való 

megismertetéséhez. A MEKSZ a közleményben foglaltakkal egyetért, az saját álláspontját 

tükrözi, így a sajtóközleményben foglaltakat saját gyakorlata során is megfelelően irányadónak 

tekinti.  

 

Az EFET tagtársaságai az európai energia nagykereskedelem piacainak 

biztosításán dolgoznak 

 

(Az EFET 2020. április 2-i sajtóközleményének nem hivatalos fordítása)1 

 

A koronavírus (COVID-19) krízis korábban nem tapasztalt és folyamatosan változó kihívások 

elé állítja európai társadalmunkat és egyben az európai gazdaságot is.  

 

Az energiakereskedők folyamatosan azon dolgoznak, hogy megfelelően gondoskodjanak 

személyzetük biztonságáról és korlátozzák a vírus tovább terjedését. Ezzel egyidejűleg 

üzletmenet-folytonossági terveket is a gyakorlatba ültetnek. Az EFET tagtársaságai 

segédkeznek az energiapiacok folyamatos működésének biztosításában, így hozzájárulva 

a gazdaság egészének megbízható, versenyképes és fenntartható energiaellátáshoz. Ennek 

során az energiakereskedők, a termeléssel és kiskereskedelemmel foglalkozó 

vállalkozásokat is ideértve, számottevő logisztikai és gazdasági bizonytalansággal néznek 

szembe és az ellátási lánc minden szakaszában egyedi kihívásokkal szembesülnek.  

 
1 https://efet.org/Files/Press%20statements/2020/PR_Covid-19_final_02%20April%202020.pdf 
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Ahogy a járvány gazdasági hatása továbbgyűrűzik az európai iparágakban, az energia iránti 

kereslet előrejelzésének módszertana és mennyiségi mutatói is folyamatosan változnak.  

 

Az EFET, tagtársaságaival egyetemben továbbra is szorosan együttműködik a kormányokkal, 

rendszerirányítókkal, tőzsdékkel és tőzsdei közvetítőkkel annak érdekében, hogy 

nagykereskedelmi szinten fenntartsák a villamos-energia-, és földgázpiacok működését, illetve 

a kapcsolódó szerződéseket. Ez annak folyamatos ellenőrzésével jár, hogy a fenti piacok 

megfelelően likvidek maradjanak, mindenkor és az ügyletkötés minden formájában: akár 

kétoldalú szerződések, akár tőzsdén kívüli ügyletek, akár az energiatőzsde ügyletei 

vonatkozásában.  

 

Habár az egyes államok kormányainak a rendkívüli események lehetőségére is fel kell 

készülniük, a piacok rendezett működésének folyamatossága lehetővé teszi az energiatermelők 

és ellátók számára, hogy a villamosenergia és a földgáz hozzáférhetőségének 

optimalizációjával kapcsolatban a lehető legjobb döntéseket hozzák most és a jövőben is. A 

rendezett piacok másfelől hozzájárulnak a fogyasztók részére történő megbízható és 

megfizethető szállítások folyamatosságának biztosításához és a kormányok, illetve a villamos-

energia és földgáz átviteli rendszerirányítók általi időelőtti rendkívüli beavatkozások 

elkerüléséhez is.  

 

Amint sikerül kontrollálni a járványhelyzetet és a vállalkozások ismét megfelelően 

működhetnek, a végsősoron keletkezett piaci zavar függvényében a szabályalkotóknak egy 

megváltozott versenypiaci környezetre lehet szükséges felkészülnie. 

 

Addig is az EFET gyakorlatiasan segíti a piaci ügyletek gördülékenységét azzal, hogy a 

villamos-energia és a földgáz nagykereskedelmére vonatkozó Minta Szerződések (Master 

Agreement) megfelelő használatával kapcsolatos tájékoztatókat bocsát ki. Ugyancsak 

folyamatosan frissítjük és bővítjük adatcsereszabványainkat, észszerűsítve ezzel az 

energiatermékek nagykereskedelme részét képező folyamatokat és a kapcsolódódó szerződéses 

megoldásokat. 

 

Ezen felül az EFET figyelemmel kíséri és nyilvántartja tagtársaságai számára a releváns 

Európai Uniós és tagállami, a Covid-19 vírus elleni küzdelem érdekében tett intézkedéseket. 

Mindezt az európai intézményekkel és a kapcsolódó ipari és pénzügyi ágazatok szereplőivel 

együttműködésben tesszük. Készen állunk minden intézkedésre, amint és amennyiben 

szükségessé válik. Ezen a módon reményeink szerint segítjük tagtárságaink vezetőségét az 

előttünk elterülő ismeretlen vizeken való tájékozódásban és biztonságos és hatékony módon 

erősítjük azon intézkedéseiket, amelyeket az üzletmenet folytonosságának fenntartása 

érdekében tesznek. A vezető tisztségviselők rajtunk keresztül ugyancsak megvitathatják a 

legjobb gyakorlatot saját társaságaik működésének folyamatosságának biztosítása érdekében, 

ezáltal egyszersmind hozzájárulva a létfontosságú energiaellátás zavartalanságához fűződő 

közbizalom fenntartásához is.  


