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KÖZLEMÉNY 
 

 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 57. § (2) bekezdése alapján az alábbi 
 

k ö z l e m é n y b e n 
 
kíván reagálni a mai napon „Megjelent az erőműcégekben a NER, a versenytársak rosszat sejtenek” 
címmel az Index.hu portálon megjelent cikkre. 
 
Valójában a Társaság konszolidációba bevont leányvállalata, a Sinergy Energiakereskedő Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszáma: Cg.01-09-178667) 
kezeli az ALTEO Csoport szabályozó központját, és ez a cégünk kapta kézhez a VPP Magyarország 
Zrt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. C. ép. 3. em.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048666) 
levelét, amelyben a feladó – tisztázatlan eredetű információk alapján – azt vélelmezi, hogy a Sinergy 
Energiakereskedő Kft. szabályozói központja az „Elosztott energiatermelő rendszer, szabályozó eszköz 
és eljárás a rendszer energiatermelésének vezérlése” című, a VPP Magyarország Zrt., mint jogosult 
javára E031332 számon lajstromozott szabadalmat sértve végzi tevékenységét. Levelében a VPP 
Magyarország Zrt. tárgyalásokat kezdeményezett a helyzet tisztázása érdekében, ennek sikertelensége 
esetén per megindítását helyezi kilátásba. 
 
A VPP Magyarország Zrt. cikkben idézett nyilatkozata azt sugallja, mintha a Sinergy Energiakereskedő 
Kft. érdemi tárgyalásokba bocsátkozott volna akár az irányító rendszerének megvétele, akár jelenlegi 
igényének teljesítése érdekében, azonban a valós helyzet az, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. a 
VPP Magyarország Zrt-vel sem most, sem a múltban nem egyezkedett. 
 
A Sinergy Energiakereskedő Kft. az említett szabadalmat és az azzal kapcsolatos igényt a rendszert 
fejlesztő szakemberek, és elismert, az érintett technológiában jártas szabadalmi ügyvivő bevonásával 
megvizsgálta. A vizsgálatok alapján magabiztosan kijelenthető, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. 
szabályozói központját működtető rendszer nem esik, és korábban sem esett a szabadalmi oltalom 
körébe, ugyanis a VPP Magyarország Zrt. szabadalmával kapcsolatos igénypontok jellemzőinek 
jelentős része nem valósul meg a Sinergy Energiakereskedő Kft. által igénybe vett rendszer működése 
során. Az elemzést követően, annak megállapításai alapján, a Sinergy Energiakereskedő Kft. a VPP 
Magyarország Zrt. igényét kategorikusan visszautasította. 
 
Meg kívánjuk továbbá jegyezni, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. számára a szabályozói központot 
irányító számítástechnikai rendszert külső partner szolgáltatja, amely a rendszer szellemi alkotásokat 
nem sértő volta tekintetében jogszavatosságot vállalt. 
 
Az említett érvek alapján, a VPP Magyarország Zrt. által vélelmezett jogsértést nem tartjuk 
megalapozottnak, és a kérdést nem tartjuk a Társaság megítélésére, és az általa kibocsátott értékpapírok 
értékére, vagy hozamára hatást gyakorló információnak. 
 
 
Budapest, 2018. február 14. 
 
  
 

ALTEO Nyrt.  


