A Magyar Telekom 2017-ben fel kíván hagyni lakossági villamosenergia kereskedelmi
tevékenységével. A Magyar Telekom és a DÉMÁSZ Zrt együttműködési megállapodást kötött
annak érdekében, hogy a Magyar Telekom villamosenergia üzletágának fogyasztói részére
biztosítsa, elsősorban a fogyasztók ellátásbiztonságára tekintettel, a lehető leggördülékenyebb
kereskedőváltási folyamatot a Magyar Telekommal történő szerződésbontást követően. A Felek
által megkötött Együttműködési Megállapodás alapján a Magyar Telekom, a villamosenergia
szerződés felmondásáról szóló levélben egy egyszerűsített eljárást ajánl fel fogyasztóinak,
amely keretében, amennyiben a fogyasztó ezen eljárás ellen nem tiltakozik vagy nem kíván más
villamosenergia kereskedővel szerződést kötni, átadja a fogyasztó adatait a DÉMÁSZ Zrt
részére, aki szerződéskötési ajánlatot ad ezen fogyasztóknak. A DÉMÁSZ Zrt az Üzletág
fogyasztói részére a kereskedőváltást követően, az egyenlő elbánás elvét is figyelembe véve, az
eddigi versenypiaci szolgáltatás helyett egyetemes villamosenergia szolgáltatás keretében
biztosítja a villamosenergia szolgáltatást. Az együttműködés keretében eszközök,
munkavállalók átadására nem kerül sor.
A Magyar Telekom villamosenergiai lakossági üzletága fogyasztói adatainak az
Együttműködési Megállapodásban meghatározott módon a DÉMÁSZ Zrt részére történő
átadása az Tpvt 23.§ (5) pontja és a 1/2017.GVH közlemény 85. pontja alapján vállalkozásrész
megszerzésének minősül, amely megalapozza a Tpvt. 23. § (1)(a) pontjának alkalmazását.
A DÉMÁSZ Zrt 2017. június 1-től országos villamosenergia egyetemes szolgáltatóként
Magyarország egész területén végezhet tevékenységét. A DÉMÁSZ a villamosenergia
egyetemes szolgáltatások piacán kívül jelen van a villamos energia versenypiacon is, a
villamosenergia nagykereskedelmi piacon, a gáz kiskereskedelmi versenypiacon, valamint a
közvilágítás és közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások piacán is. A Magyar
Telekom a villamosenergiai lakossági üzletágon keresztül csak a villamosenergia lakossági
versenypiacon tevékenykedik.
A felek együttműködése, a Magyar Telekom tevékenysége alapján csak a villamosenergia
szolgáltatások lakossági piacát érinti, ahol a DÉMÁSZ Zrt-n kívül csak két meghatározó
szereplő van jelen. A felek együttműködése így pro-kompetitív módon elősegíti a verseny
élénkülését, erősíti a versenyt és a DÉMÁSZ Zrt., országos szolgáltatóként, a piac másik két
nagy szereplőjének reális alternatívájaként vehet részt a piaci versenyben.
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