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Vezetői köszöntő
Tisztelt Olvasó!

Nagy örömmel mutatjuk be az MVM Csoport dinamikus fejlődését kiad
ványunkban. Sok változást hozott az elmúlt esztendő számunkra, ugyanakkor 
vállalatcsoportunk stratégiájának alapelveitől 2017ben sem tértünk el. 

Az MVM Csoport a magyarországi energiastratégia egyik legfőbb letétemé
nyese. Ebből fakadó célunk, hogy garantáljuk Magyarország ellátásbiztonsá
gát, illetve hogy az energetika minden területén segítsük az energiapolitikai 
szempontok és a piaci tevékenység optimumának megvalósítását. Fő felada
tunk, hogy megfizethető árú energiát – földgázt és áramot – biztosítsunk a 
hazai fogyasztók számára, legyen szó akár a lakosságról, akár a versenypiaci 
vásárlókról. Közép és hosszú távú stratégiánk fontos eleme, hogy erősítsünk 
sikereinket bel és külföldön egyaránt. Piacképes, valódi értéket teremtő,  
innovatív vállalatként lépünk fel, amit széles termékportfóliónk és korszerű  
tudásunk alapoz meg.

Az MVM Csoport az energiarendszer egészének lefedésére törekszik. Villamos 
energiát termelünk, árammal és földgázzal kereskedünk, földgázt tárolunk, 
irányítjuk az átviteli hálózatot, távközlési szolgáltatásokat biztosítunk, illetve 

kereskedőként és beruházóként 
is részt veszünk a régió villamose
nergiapiacain. A vállalatcsoport 
megújulásának részeként nyitunk a 
kutatás, az innováció, az energia
hatékonyság és a megújuló ener
giaforrások irányába. Nem titkolt 
célunk, hogy az MVM Csoport 
2019re piacvezető legyen a meg
újuló energiák területén Magyar
országon, ezzel nagymértékben 
hozzájárulva az ország energetikai 
vállalásainak teljesítéséhez. A la
kossági szolgáltatások területén is komoly fejlesztések várhatóak, az MVM és 
az NKM Csoport összeolvadásával a legnagyobb hazai energetikai tudásköz
pontot hozzuk létre. Az itthon felhalmozott hatalmas tudásmennyiség pedig 
nemzetközi, regionális terjeszkedésünk alapja is egyben, így piaci, innovációs 
és üzleti erőnket a lehető legszélesebb területen kamatoztathatjuk.

A jövő egyre nyilvánvalóbb módon a komplex, magas hozzáadott értékű szol
gáltatások térnyeréséről szól az energetikában is. Emobilitás, okostelefonos 
alkalmazások, egyéb okos megoldások, technológiai innováció – csak néhány 
címszó, amely már ma meghatározza mindennapjainkat, üzleti és technikai 

102-14

A lakossági szolgáltatások területén is komoly  
fejlesztések várhatóak, az MVM és az NKM Csoport  
összeolvadásával a legnagyobb hazai energetikai  
tudásközpontot hozzuk létre.

*

* A GRI és MVM indikátorok száma, amelyek felsorolása a GRI Index fejezetben található
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fejlesztéseink irányát. Támogatási politikánkban is ezt az elvet követjük, hiszen 
erőforrásainkat az innováció és a kiemelkedő tehetségek kibontakozásának 
szolgálatába állítjuk. Legyen szó akár startupokról, akár a kiemelkedő zene
művészeti tehetségekről, vagy éppen a hátrányos helyzetű gyermekekről  
– ők jelentik ugyanis a jövőt, ezért értük kell tennünk a legtöbbet. A legjobb és 
legfontosabb befektetés mindig a tehetségek, a jövő generációk támogatása.

Működési és pénzügyi mutatóink pedig kiváló alapot jelentenek mindehhez. 
Csoportszintű árbevételünket jelentősen, mintegy 300 milliárd forinttal növel
tük 2017ben a megelőző évhez képest. Az MVM Paksi Atomerőmű rekord
nagyságú, összesen 16 097,6 gigawattóra villamos energiát termelt tavaly, ami 
az itthoni termelés 50 százalékát adta, történetének legmagasabb rendelkezés
re állási értékével, míg gázturbinás erőműveink átlagosan közel 98 százalékos 
rendelkezésre állással üzemeltek.

Megállnunk nem szabad, innovatív nagyvállalatként utunk a folyamatos fej
lesztés és a hatékonyság növelése. Létrehozzuk Magyarország legnagyobb 
naperőműveit, illetve a hazai emobilitás piac meghatározó szereplője leszünk. 
Folyamatosan fejlesztjük legnagyobb villamosenergiatermelő létesítményün
ket, a Paksi Atomerőművet, biztosítjuk a hazai földgázkereskedelmet, illetve 
a földgáztárolást. Emellett bővítjük és fejlesztjük a villamosenergiahálózatot, 
Magyarország és a régió ellátásbiztonságának további javítása érdekében. 

Társaságcsoportunk működéséről, fenntarthatósági aktivitásairól és társadalmi 
szerepvállalásáról az MVM Csoport Integrált Jelentésében olvashat, amelyet 
ezúton ajánlok szíves figyelmébe.

Kóbor György 
elnök-vezérigazgató Az MVM Paksi Atomerőmű rekord

nagyságú, összesen 16 097,6 giga
wattóra villamos energiát termelt  
tavaly, ami az itthoni termelés  
50 százalékát adta, történetének 
leg magasabb rendelkezésre állási  
értékével.
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Az MVM és az energia

1 Az Atomerőmű működésének részletesebb megismerése a paksi Tájékoztató és Látogatóközpontban lehetséges.

Korunk egyik legnagyobb kihívása a világszerte rohamosan növekvő energia
igény megbízható, fenntartható és környezetünket legkevésbé megterhelő 
módon való kielégítése. Az MVM Csoport, Magyarország meghatározó  
energiaipari vállalatcsoportjának tevékenysége során az energia termelésével, 
annak továbbításával és elosztásával, kereskedelmével, valamint tevékenysé
gének kutatásfejlesztési és innovációs projekteken keresztül történő tökéle
tesítésével dolgozik azért, hogy minden ügyfelet igényei szerint el tudjon látni 
energiával.

Az energiatermelő egységek többsége villamos energiát állít elő, egyes 
erőművek pedig kapcsolt energiatermelés során a távhőszolgáltatásban is 
részt vesznek. A váltakozó áram előállítását konvencionális esetben a forgó 
mozgásból energiát előállító villamos berendezésekkel, generátorokkal  
valósítják meg. 

A Magyarország villamosenergiatermelésének 50%áért felelős Paksi Atom
erőmű négy blokkjában az urán atommagok hasadásából kiinduló láncreakciók 
során nagymértékű hőenergia szabadul fel, ami felmelegíti a magas nyomás 
alatt lévő közeget. Ez a közeg teljes mértékben sugárzástól mentesen adja át 
az energiát egy következő, vizes közegnek, ami ennek hatására forró, nagy
nyomású gőzzé alakul. Ezzel a gőzzel turbinákat hajtanak meg, így a hőenergia 

mozgási energiává alakul, ami a turbina tengelyéhez csatlakoztatott generátor 
forgórészét megforgatja, így termelve villamos energiát.1

Hasonló módon állítanak elő villamos energiát a kapcsolt energiatermeléssel 
működő erőművek, mint az MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű és az MVM Miskolci 
Fűtőerőmű. Ezekben az esetekben földgázt hasznosító gázturbinák és gáz
motorok működtetésével hajtják meg a villamos energiát termelő generátort. 
A folyamat nagymértékű hőenergia keletkezésével jár, amit esetenként további 
hőhasznosító kazánok üzemeltetésével fűtővíz melegítésére használnak és  
továbbítják a távhő rendszerbe. Ezáltal jelentősen magasabb hatásfokú üzem
menet érhető el, amely a gazdaságosság és a környezet szempontjából is  
jobban megtérül.

Az MVM Csoport a fejlődés fontos irányának tekinti a megújuló energiafor
rásokat hasznosító erőművekbe történő befektetést. A tagvállalatok erőművi 
egységei között szerepelnek nap, szél és vízerőművek is. GyőrMosonSopron 
megye területén található az MVM Hungarowind Kft. által üzemeltetett szé
lerőmű park, amely működésekor a légáram által megforgatott több mint  
90 méter átmérőjű szélkerekek szintén egyegy generátort hajtanak, így ter
melve villamos energiát. A naperőművek energiatermelési folyamatához  
alapvetően szükségesek a panelekben található félvezető anyagok.  
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A beérkező napsugárzás hatására ezekben töltésszétválasztódás, villamos  
feszültség keletkezik, ami egyenáramú elektromos áramot gerjeszt. Ezt  
invertereken keresztül váltakozó árammá alakítják, így lesz széleskörűen  
felhasználható. 

Az MVM Csoport országszerte üzemeltet erőműveket, illetve biztosít rend
szerszintű szolgáltatásokat (tercier és szekunder tartalékolást, illetve Black 
Start szolgáltatást az MVM GTER Zrt. által üzemeltetett erőművekkel). Az így 
termelt energia fogyasztókhoz történő eljuttatásában pedig a Magyar Villa
mosenergiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (MAVIR) vállal központi szere
pet. A villamos energia szállítása az országot behálózó távvezetékhálózaton 
keresztül történik. Amíg az energia eljut az otthonunkban található csatlakozá
si pontig, számos feszültség transzformáción esik keresztül. Az egyes erőművi 
egységekből más és más feszültségi szinteken lép ki a villamos energia, így 
a hálózatra vezetés előtt egységes feszültségi szintekre transzformálják az 
elektromos áramot. A villamos energia szállításakor a vezetékek ellenállásából 
adódóan veszteségek lépnek fel. Ezek mértéke annál kisebb, minél nagyobb 

feszültségen szállítják az áramot. Ezért a nagyfeszültségű távvezetékeken  
400 kVos feszültségi szinten továbbítják a villamos energiát, ami az otthoni 
konnektorok feszültségi szintjének több mint 1000szerese. A nagyfeszültségű 
távvezeték hálózat karbantartását és fejlesztését az MVM OVIT Zrt. végzi,  
így járulva hozzá ahhoz, hogy a villamos energia bármikor eljuthasson  
mindenkihez. 

Az MVM Csoport két tagvállalata, a Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK Zrt.) 
és a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT Zrt.) révén a magyarországi energia
ipar (gázellátás) kulcsszereplői. Az MFGK Zrt. Magyarország egyik piacvezető 
földgázkereskedője, a magyar egyetemes gázszolgáltató elsődleges partnere 
a lakossági fogyasztók megbízható földgázellátásában. Az MFGK emellett je
lentős szerepet játszik a végfogyasztói piacon is. Az MFGT Zrt. Magyarország 
legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy földalatti gáztároló 
létesítményt üzemeltet, amelyek összesen 4,43 milliárd m3 mobilgáz kapacitás
sal rendelkeznek. A gáztárolók hozzájárulnak a megfizethető és fenntart ható 
energiaellátás versenyképes áron történő biztosításához.
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Az MVM Csoport Integrált Jelentéséről
Fenntarthatósági összefüggések

A Jelentés az MVM Csoport gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményét 
mutatja be. A jelentés a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI)  
GRI Standards alapján készült el, figyelemmel az energiaiparra és az olaj  
és gáziparra vonatkozó szektorspecifikus útmutatókra is. A fenntarthatósági  
teljesítményről szóló tájékoztató naptári évre vonatkozik, a jelentéstétel  
időszaka: 2017. január 1. – december 31. A Jelentés évente kerül kiadásra.  
A legutóbbi Jelentés 2017ben jelent meg.

Az MVM Csoport tevékenysége során nagy figyelmet fordít a fenntartható fejlő
dés céljaira. Hazai és regionális szerepének további erősítéséhez a fenntartható 
fejlődés környezeti pillére vonatkozásában az innovációban, az energiahaté
konyságban és a megújuló energiával kapcsolatos technológiákban vállal vezető 
szerepet. A gazdasági fenntarthatósághoz a villamos energia és földgáz lehető 
legkedvezőbb áron való biztosításával, míg társadalmi nézőpontból a tehetsé
gek és a kiemelkedő teljesítmények támogatásával, valamint társadalmi felelős
ségvállalási tevékenységének folytatásával tesz a fenntartható fejlődésért.

Érintettek bevonása

A Jelentés keretét az MVM Csoport külső és belső érdekelt felei által  
lényegesnek tekintett gazdasági, környezeti és társadalmi témakörök adják, 
amelyek azonosítása legutoljára 2017ben történt meg az RTG Vállalati  

Felelősség Tanácsadó Kft. által szervezett és lebonyolított két Érintetti Fórum 
és a vállalatcsoporton belüli értékelés alapján.

Az MVM Csoport lényegességi elemzése során frissítésre került a vállalat  
érintetti körének listája. Az érintettek köre a Csoport korábbi tapasztalatai  
és módszertana alapján került meghatározásra. A korábbi évek Integrált  
jelentéseiben is mérlegelt szempontok kiegészítésre kerültek. A mérlegelt 
szempontok a következők:

102-51

102-52

102-42

Kire van hatással  
a Csoport műkö   
dése, termékei  

és szolgáltatásai,  
illetve ennek kapcsán 

ki iránt vállal  
a társaság csoport 

felelősséget?

Kik hatnak  
a cégcsoport 
működésére,  
sikerességére  
és hírnevére?

Kik azok, akik  
közvetlenül 
leginkább  

függenek a 
vállalatcsoporttól, 

működésétől,  
eredményes

ségétől?

Kik azok,  
akikre hatással  
van a Csoport,  
de nem tudják 

érdekeiket  
megfelelően 
képviselni?

Kik azok, akikkel 
rendszeresen  

van kapcsolata  
a cégcsoportnak?

Kik azok, akik  
valamely lényeges 
téma szempont

jából releváns 
szakértők?

Kik a stratégiai, 
pénzügyi, politikai, 

biztonsági  
szempontok  

alapján releváns 
érintettek?

Kik a szabályozó 
szervek,  

hatóságok?
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Belső érintettek

Érintett Érintett csoport Közvetett/Közvetlen

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tulajdonos Közvetlen

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Tulajdonos Közvetlen

Tagvállalatok Tulajdonos Közvetlen

Munkavállalók Munkavállalók Közvetlen

Tagvállalatok (A vállalatcsoport szolgáltató, műszaki vállalatai tevékenységet végeznek  
a vállalatcsoport más tagjai számára)

Ügyfelek/Vevők Közvetlen

Külső érintettek

Érintett Érintett csoport Közvetett/Közvetlen

Beszállítók Ügyfelek Közvetlen

Kereskedő vállalat ügyfelei Ügyfelek/ Vevők Közvetlen

Villamos energia elosztó társaságok Ügyfelek/ Vevők Közvetlen

Földgázszállító, illetve elosztó társaságok Ügyfelek/ Vevők Közvetlen

Végfogyasztók (Közvetett kapcsolatot szolgáltató társaságok, civil szervezeteken keresztül) Ügyfelek/ Vevők Közvetett

Önkormányzatok, települési társulások, civil szervezetek Létesítmények környezetében élők Közvetett

Társadalmi szervezetek Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

102-40

A meghatározott érintett csoportok és a konkrét érintettek:
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Külső érintettek

Szakmai szervezetek Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Támogatottak Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Miniszterelnökség Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Nemzetgazdasági Minisztérium Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Országos Atomenergia Hivatal Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Bányakapitányságok Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Környezetvédelmi hatóságok Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Nemzeti Park Igazgatóságok Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Országos Környezetvédelmi Tanács Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Energiatermelő, kereskedő, műszaki szolgáltatásokat nyújtó cégek Versenytársak Közvetlen

Nemzeti Kommunikációs Hivatal Média Közvetlen

Országos, regionális és helyi média, szakújságírók és szerkesztőségek Média Közvetlen
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Az érintettekkel való konzultáció során az MVM Csoport az alábbi, az érintettek által 
jelentősnek minősített gazdasági, környezeti és társadalmi témákkal foglalkozott:

 – Rendszeres adatszolgáltatás teljesítésével a Tulajdonos felé
 – A csoportszintű kommunikációs modellnek megfelelően az MVM Csoport 

társaságaival
 – A beszállítók ajánlatukban, pályázatukban átadott, az irányítási rendszereik

ről, szabályzataikról, referenciáikról szóló információkkal
 – Kereskedelmi tevékenységek (szolgáltatások, termékek) bemutatásával
 – Lakossági közmeghallgatásokkal az új létesítmények esetén
 – Lakossági fórumokkal, rendszeres katasztrófavédelmi gyakorlattal és tájé

koztatással
 – Lakossági tájékoztató kiadványok megjelentetésével
 – Tudományos munkákban, érdekképviseletben, egyesületek működésében 

és rendezvények lebonyolításában történő részvétellel
 – A magyar energetikai iparág képviseletével nemzetközi szervezetek munká

jában
 – Jogszabályalkotás során az iparágat érintő jogszabályok és szabályozások 

megalkotásával véleményezésével
 – Engedélyezési és adatszolgáltatási témakörökkel az illetékes hatóságokkal
 – Érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységgel kapcsolatos témákkal
 – A cégcsoport céljainak és érdekeinek megjelenésével kapcsolatos média 

témákkal

2017ben az MVM Csoportnak főtevékenysége, azaz a villamosenergia 
termelés kapcsán nem volt közvetlen kapcsolata a végfogyasztókkal. Mégis,  
a  Csoport méretéből, iparági szerepéből és állami tulajdonából fakadóan  
az érintettek fontosnak tartják az aktív szerepvállalást a fogyasztói magatartás 
és tudatosság fejlesztésében. 

Lényegesség

Az MVM Csoport Integrált jelentésében bemutatandó lényeges fenntartható
sági témák a külső érintetti fórumokon elhangzottak, valamint a vállalatcsopor
ton belüli értékelés alapján kerültek kijelölésre. A lényeges témák meghatáro
zásába a korábban felsorolt érintetti csoportok listájából konkrét szervezetek 
és személyek kerültek kiválasztásra a tevékenységre való nagy rálátás, illetve az 
érintetti fél jelentősége alapján. Fontos szempont volt, hogy a lehető legtöbb 
érintett csoport jelen legyen, kiemelt figyelmet fordítva azon érintetti csopor
tokra, amelyek tagjai egyenként nem tudják képviselni érdekeiket, például a 
nem tagságon alapuló civil szervezetek. Továbbá cél volt az átfogó és kritikus 
szemlélet, így a támogatott szervezetek nem kerültek bevonásra a lényeges 
témák meghatározásába.

A szervezeten belül az MVM Zrt. Környezetvédelmi Osztály és a Humán Erőfor
rás Igazgatóság munkatársai, valamint három tagvállalat – jelentősége miatt 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., független működése miatt a MAVIR ZRt. és az 
MFGT Zrt. – egyegy munkatársa, illetve az RTG Kft., mint a munkát támogató 
tanácsadó cég képviselői vettek részt az érintetti fórumon. 

A külső és belső fórumokon meghatározott lényeges témák csoportosításra, 
majd azok összevonásra kerültek. Az így kialakított végleges témalistát a követ
kező lényegességi mátrix mutatja be:
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A mátrix függőleges tengelyén az 
érintettek értékelése, azaz az említé
sek száma és fontossági besorolása 
szerint 110ig adott pont, míg a 
vízszintes tengelyen a gazdasági, 
környezeti és társadalmi hatások 
jelentőségére, a külső és belső fó
rumokon adott pontszámok átlago
lásával kapott értékek szerepelnek. 
Így a mátrix az egyes témákat azok 
vállalati szempontú fontossága és a 
hatás nagysága szerint mutatja be, 
amelyek a következők:

 – Közpolitika,
 – Fogyasztó oldali gyakorlat,
 – Környezetvédelem,
 – Megfelelés (Compliance),
 – Erőmű leszerelés,
 – Gazdasági teljesítmény,
 – Helyi közösség,
 – Hozzáférés (elektromos energia),
 – Energiaellátás biztonsága,
 – Munkatársak,
 – Innováció.
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Teljesség

A fenntarthatósági összefüggések és az érintettek meghatározása, majd a 
bevonásukkal a lényeges témák meghatározása hozzájárul a GRI alapelveinek2 
teljesüléséhez és ezáltal a jelentés tartalmának pontos definiálásához és bemu
tatásához.

A meghatározott lényeges témák mindegyike bemutatásra kerül a jelentésben, 
azonban ezek előfordulási helye tématerületenként és tagvállalatonként eltérő 
lehet. A jelentés minden esetben kitér a különböző tématerületek jelentősé
gére és hatásaira, illetve amennyiben ez indokolt, kitér a tagvállalatok közötti 
különbségekre is. Az értékelt hatás mind szervezeten belül, mind szervezeten 
kívül előfordulhat. 

Az érintettek által felvetett fontos kérdések és aggályok legfontosabb téma
körei a felelős vállalatvezetés, a környezetvédelem, az ellátásbiztonság és az 
innováció. Ezek mind a külső, mind a belső érintetti csoportoknál megjelentek. 
A kulcsfontosságú visszajelzések a lényeges témák körének változásában és az 
új indikátorok felvételében is megmutatkoznak. Ilyen új tématerület a fogyasz
tó oldali gyakorlatok, a vészhelyzetre való felkészülés és a fosszilis tüzelőanya
gok kiváltása.

A külső érintetti fórumon felmerült fontos visszajelzés a Jelentés terjedelmére 
és közérthetőségére vonatkozott, amely fejlesztése érdekében az MVM Cso
port jelentős lépéseket tesz, melyeket a jövőben is folytatni kíván. A 2018as 
évben bekövetkezett jelentős szervezeti változások jó alapot szolgáltatnak a 

2 Tartalom: Érintettek bevonása, Fenntarthatósági összefüggések, Lényegesség, Teljesség. Minőség: Pontosság, Egyensúly, Egyértelműség, Összehasonlíthatóság, Megbízhatóság, Időszerűség

Jelentés további javítására és közérthetőbbé tételére. Emellett az érintettek 
kiemelték az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Developement 
Goals, SDG) melletti elkötelezettség felvállalásának fontosságát, így a 2017. 
évi jelentés bemutatja a MVM Csoport ezirányú elkötelezettségét is. Az SDGk 
stratégiába és a működésbe való további integrálását célul tűzte ki a Csoport.

Az Integrált Jelentés a GRI Standards alapján készült, amely az „Alap” („Core”) 
megfelelőségi szintet teljesíti, mindazonáltal a GRI által az „Alap” jelentések
től elvárt adatközlésnél a Jelentés lényegesen bővebb információtartalommal 
rendelkezik. Jelen Integrált Jelentés 2018. november 26án került jóváhagyásra 
az MVM Zrt. Vezetői Értekezlete által.

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért végezte a jelentés független, 
harmadik fél általi hitelesítését, melynek megállapításait a mellékletben talál
ható Hitelesítői levél tartalmazza.

A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., mint független fél által, az MVM  
Csoport Integrált Jelentésében elhelyezett, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
összevont (konszolidált) mérlegével, összevont (konszolidált) eredménykimutatá
sával és az összevont (konszolidált) cashflowjával kapcsolatban elvégzett vizs
gálatának megállapításait a jelen Jelentés mellékletében elhelyezett „Független 
könyvvizsgálói jelentés a pénzügyi kimutatásokról” tartalmazza.

Az Integrált Jelentésben közzétett információk dokumentált méréseken,  
számításokon, hatósági bejelentéseken és nyilvántartásokon alapulnak.  
A közölt adatok az MVM Csoport társaságainak adatait tartalmazzák;  
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az ettől való eltérést a gazdasági, környezeti és társadalmi adatok közlésénél 
jelezzük. A Jelentés korábbi időszakokra vonatkozó adatokat olyan terjedelem
ben tartalmaz, amely az időbeni változások (idősorok/trendek) bemutatásához 
szükséges.Az MVM Csoportban azonosított, lényeges GRI Standards, Electric 
Utilities Sector Disclosures (a GRI villamos energia közművek szektorspecifikus 
adatszolgáltatási kiegészítése) és Oil and Gas Sector Disclosures (olaj és  
gázipari szektorspecifikus adatszolgáltatási kiegészítése) szerinti gazdasági, 
környezeti és társadalmi témakörök adattartalmának helyét az Integrált  
Jelentésben a GRI Tartalmi index mutatja be.3 

Az MVM Csoport, környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva, Integrált 
Jelentését kizárólag elektronikus formában teszi közzé. Az elmúlt években 
 elkészített jelentések az MVM Zrt. honlapján elérhetők.4 Amennyiben a Jelen
tés olvasóiban egyes témákkal kapcsolatban kérdések merülnek fel, véleményt 
kívánnak formálni, észrevételeik, javaslataik vannak, úgy azokat az  mvm@mvm.
hu email címre küldhetik el, melyek a következő jelentések készítése során 
figyelembe vételre kerülnek.

Célkitűzések a fenntartható fejlődés érdekében

A fenntartható fejlődés az MVM Csoport számára a nemzetközi és hazai elvá
rásokon túl is kiemelt jelentőséggel bír, ennek megfelelően az a cégcsoport 
stratégiai célkitűzésének az alapjául szolgál. Az ENSZ 2015ben elfogadta  
a Fenntartható Fejlődési Keretrendszert,5 amely tartalmazza korunk fő problé

3 A GRI Villamos energia közművek szektorspecifikus adatszolgáltatási kiegészítése és az Olaj és gázipari szektorspecifikus adatszolgáltatási kiegészítése a GRI G4hez készültek, ezek használata ajánlott.

4 http://mvm.hu/kozerdekuadatok/szakmaiinformaciok/evestarsadalmifelelossegvallalasijelentesek/

5 Világunk átalakítása: Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030, Sustainable Development Goals (SDG)

materületeit érintő 17 célkitűzést, melyeket Fenntartható Fejlődési Céloknak 
nevezünk. Az SDGk, bár különböző területeken fogalmaznak meg célkitűzése
ket, egymástól elválaszthatatlanok és lefedik a fenntartható fejlődés mindhá
rom (gazdaság, környezet, társadalom) dimenzióját. Az általuk meghatározott 
területeken kulcsfontosságú a cselekvés a 2030ig tartó időszakban, melyben 
az MVM Csoport aktív szerepet kíván vállalni. 

Az erős és fenntartható jövőképpel rendelkező üzleti vezetés elengedhetetlen 
az SDGk által megkövetelt változások megvalósításához. A célok és a kapcso
lódó alcélok által érintett témák felölelik többek között a szegénység minden 
formájának megszüntetését, az egyenlőtlenségek és igazságtalanságok leküz
dését és az éghajlatváltozás elleni küzdelem elősegítését. Közülük az MVM 
Csoport a következőket azonosította, mint a cselekvés elsődleges területei: 

• 3. Egészség és jóllét
• 4. Minőségi oktatás
• 5. Nemek közötti egyenlőség
• 6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság
• 7. Megfizethető és tiszta energia
• 8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés

102-53
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• 9. Ipar, innováció és infrastruktúra
• 11. Fenntartható városok és közösségek
• 12. Felelős fogyasztás és termelés
• 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen
• 15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme
• 16. Béke, igazság és erős intézmények

A jelentés gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi fejezetei kitérnek a terü
let és az SDGk kapcsolatára. A fejezetek elején piktogramok jelzik a 2017ben 
kiemelt tématerületek SDGit, így a Kedves Olvasó megismerheti a Csoport 
Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolódó tevékenységét. 

A jelentés fejezeteinek felépítése

A jelentésben szereplő indikátorok azonosítását a kapcsolódó szöveg mellett 
megjelenő fehér piktogram segíti. A hivatkozott GRI indikátor a Jelentés 125. 
oldalán található GRI Index alapján azonosítható.

Az indikátorok mellett a jelentés gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi 
fejezete a fent említett módon bemutatja az adott területen releváns SDGk 
megjelenését az MVM Csoport tevékenységében. Ezt a fejezet elején található 
piktogramok jelzik. A jelentés három fő fejezete, a gazdaság, környezetvéde
lem és a társadalom vonatkozásában eltérő vállalati körre vonatkozóan szolgál
tat adatot.

A gazdasági fejezet a tárgyévben a konszolidációba teljesen bevont társasá
gok mindegyikére, valamint a gazdasági szempontból jelentős társaságokra is 
kiterjed. A három fejezet közül ez a legtágabb vállalati kört lefedő témakör.  
A környezetvédelmi fejezet a Csoport tagjai közül elsősorban a jelentős kör
nyezeti hatással rendelkező tagvállalatokra vonatkozik. A vállalat külső és belső 
érintettjeivel való kapcsolatát a társadalom fejezet mutatja be, így a fejezetben 
a szélesebb érintetti, így például munkavállalói körrel rendelkező, 10 fő feletti 
tagvállalatok kerülnek bemutatásra. A fejezetek tartalmazzák az érintett tagvál
lalatok tételes felsorolását. Az eltérő lehatárolás miatt előfordulhatnak olyan 
számszerű adatok, információk, melyek a különböző fejezetekben más szám
értékkel szerepelnek.
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• MVM Zrt.

• Magyar Földgáztároló Zrt.

• Magyar Földgázkereskedő Zrt.

• MVMI Zrt.

• MVM OVIT Zrt.

• MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

• MAVIR ZRt.

• ATOMIX Kft.

• MVM ERBE Zrt.

• Vértesi Erőmű Zrt.

• MVM NET Zrt.

• Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.

• MVM MIFŰ Kft.

• MVM BSZK Zrt.

• MVM Partner Zrt.

• MVM GTER Zrt.

• Rába Energiaszolgáltató Kft.  

(NRG Finance Kft.)

• MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft.

• MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

• MVM Hungarowind Kft.

• Római Irodaház Kft.

• MVM Future Energy Technology Srl.

Környezetvédelem

• MVM Zrt.

• Magyar Földgáztároló Zrt.

• Magyar Földgázkereskedő Zrt.

• MVMI Zrt.

• MVM OVIT Zrt.

• MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

• MAVIR ZRt.

• ATOMIX Kft.

• MVM ERBE Zrt.

• Vértesi Erőmű Zrt.

• MVM NET Zrt.

• Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.

• MVM MIFŰ Kft.

• MVM BSZK Zrt.

• MVM Partner Zrt.

• MVM GTER Zrt.

• Rába Energiaszolgáltató Kft.  

(NRG Finance Kft.)

• HSSC Szolgáltató Központ Kft.

Társadalom

• MVM Zrt.

• Magyar Földgáztároló Zrt.

• Magyar Földgázkereskedő Zrt.

• MVMI Zrt.

• MVM OVIT Zrt.

• MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

• MAVIR ZRt.

• ATOMIX Kft.

• MVM ERBE Zrt. 

• Vértesi Erőmű Zrt.

• MVM NET Zrt.

• Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.

• MVM MIFŰ Kft.

• MVM BSZK Zrt.

• MVM Partner Zrt.

• MVM GTER Zrt.

• Rába Energiaszolgáltató Kft.

• MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft.

• MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

• MVM Hungarowind Kft.

• Római Irodaház Kft.

• MVM Future Energy Technology S.R.L.  

• MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd

• MVM Partner d.o.o.

• MVM Energy Romania S.R.L.

• HUPX Zrt.

• CEEGEX Zrt.

Gazdaság

• HUDEX Energiatőzsde Zrt.

• ENERGOMERKUR Kft.

• MVM HOTEL PANORÁMA Kft.

• NIKER d.o.o.

• POWERFORUM Zrt.

• KOM Központi Okos Mérés Zrt.

• MFGK Austria GmbH

• MFGK Slovakia s.r.o.

• MVM Partner DOOEL Skopje

• HSSC Szolgáltató Központ Kft.

• MVM NET Adatközpont Kft.

• Smart Future Lab Zrt.

• MVM International AG

• NRG Finance Kft.

• MVM Titán Zrt.

• NKM Nemzeti Közművek Zrt.

 – NKM Optimum Zrt.

 – NKM Plusz Zrt.

 – NKM Áramszolgáltató Zrt.

 – NKM Áramhálózati Kft.

 – NKM Földgázszolgáltató Zrt.

 – NKM Földgázhálózati Kft.

 – Flogiston Gázmérőgyártó, Javító,  

Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.

 – NKM Mobilitás Kft.

 – KAPOS CNG Kft.

 – ZuglóTherm Energiaszolgáltató Kft.
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Az MVM Csoport bemutatása

6 http://mvm.hu/download/MVMIntegraltjelentes2016.pdf

A jelentésben szereplő társaságok még bővebb bemutatását az MVM Csoport 
2016. évi Integrált jelentése tartalmazza, amely megtalálható az MVM honlap
ján6 ezen kívül további információk találhatók az egyes társaságok honlapjain is.

MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET

Gazdasági és piaci környezet

A kedvező magyarországi makrogazdasági környezet az elmúlt években pozi
tívan hatott a gazdasági szereplők teljesítményére, előnyös hatásait a jövőben 
azonban korlátozhatja a bérszínvonal folyamatos emelkedése és a munkaerőhi
ány, ami a hatékonyság javítására kényszeríti a hazai vállalatokat.

Az energiaforrások közül a tisztán, könnyen és jó hatásfokkal felhasználható vil
lamos energia piaci kilátásai pozitívak, a gazdaság növekedése és az elektrifi
káció (ipar, lakossági hűtés/fűtés, közlekedés) az energiahatékonysági lépések 
ellenére is növelni fogják a hazai villamosenergiafelhasználást, középtávon 
várhatóan évente ~1%kal. A szektor emellett jelentős átalakuláson megy ke
resztül, amelynek fő mozgatórugói a szabályozás változása és a technológia 
fejlődése. Az európai uniós szabályozás kiemelt célként kezeli az integrált eu
rópai energiapiac létrehozását és a megújuló alapú energiatermelés bővítését.

Az EUs energiapolitika a teljes Európára kiterjedő integrált energiapiac létrehozá
sa érdekében a határkapacitások növelését és a kereskedelem fejlesztését célozza. 
A hazai villamosenergiarendszer a szomszédos országokkal már most is nagymér
tékben össze van kapcsolva fizikai és kereskedelmi értelemben is. Ezt tovább erő
síti az az uniós törekvés, hogy minden villamosenergiatermék, így a kiegyenlítő 
szabályozási energia is tagállami helyett regionális szinten legyen beszerezhető. 

Az integrációt és árkonvergenciát támogatja, hogy 2017 márciusában a magyar 
és a szlovák kormány, valamint a két rendszerirányító között megkötött szerző
dés szerint 2020 végéig üzembe áll két darab, egyenként megközelítőleg 1400 
MVA kapacitású, 400 kVos összeköttetés: Gabčikovó (Bős) – Győr, valamint 
Rimavska Sobota (Rimaszombat) – Sajóivánka között, amely várhatóan a ma
gyarországi villamos energia nagykereskedelmi árak csökkenését eredményezi.

A megújuló energiaforrások fejlesztését is célzó új, átfogó energetikai sza
bályozás, az Európai Bizottság „Tiszta Energia” csomagjának egyik alapvető 
célja, hogy a háztartások is aktívan cselekvő szereplői legyenek a villamosener
giarendszernek. Ennek érdekében ösztönzi a lakossági energiatermelést, az 
energiatárolást és a fogyasztói visszajelzéseket (fogyasztói befolyásolás, okos 
mérés). Az új energiacsomag tartalma hosszú távon alapvetően változtathatja 
meg a villamosenergiarendszert és a villamosenergiapiacokat.

http://mvm.hu/download/MVM-Integralt-jelentes-2016.pdf
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Jelentős piaci trend továbbá a széndioxid kibocsátási kvóták árának drasztikus 
emelkedése. A kvótaár a 2017. évi 5,84 €/t értékről 2018 első felére 12 EUR/tra 
emelkedett és várhatóan tovább fog növekedni. Az IEA becslése7 alapján még 
konzervatív forgatókönyvek megvalósulása esetén is elérheti 2025re a 2225 
EUR/t közötti sávot. Ez a trend a villamos energiát több, mint 90%ban tiszta 
energiatermelő technológiákkal előállító MVM Csoport relatív versenypozíciója 
szempontjából kedvező.

Szabályozói környezet

Az MVM Csoport energiaipari tevékenységét elsősorban a villamos energiáról 
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („VET”) és annak kapcsolódó rendeletei, vala
mint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („GET”) és annak kapcso
lódó rendeletei szabályozzák, mely jogszabályok rendelkezései folyamatosan 
módosulnak.

2017től a hazai megújuló villamosenergiatermelési beruházások támogatását 
az új, megújuló energiaforrásból származó villamosenergiatermeléshez nyúj
tott működési támogatási rendszer (METÁR) határozza meg. A vonatkozó uniós 
normákat átültető hazai jogszabályok (kormányrendelet, NFM rendelet, MEKH 
rendelet) 2017. októbernovember folyamán léptek hatályba.

A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályo
zó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló, 2017. évi LXIX. tör
vény (Módtv.)  az uniós jognak (többek között a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló, 2014. május 25i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – 

7 Forrás: World Energy Outlook, 2017  IEA

MiFID II irányelv) való megfelelés érdekében módosította a VETet és a GETet 
is. A MiFID II irányelv értelmében az árukhoz – így a villamos energiához – kap
csolódó származtatott („hosszú távú”) ügyletek a pénzügyi eszközök kategóriá
jába esnek, ezért e termékekkel folytatott ügyletek, kereskedések is a pénzügyi 
szabályozás hatálya alá kerülnek. Az MVM Zrt. az új szabályok mentén azonosí
totta feladatait és felkészült a változásokra.

Az Európai Bizottság 2016. november 30án tette közzé azt az intézkedéscso
magját („Tiszta Energia” csomag), amelynek célja, hogy a tiszta energiákra való 
átállás következtében megváltozott globális energiapiacon is fennmaradjon az 
Európai Unió versenyképessége. A csomag villamosenergiapiacra gyakorolt je
lentős hatása miatt az MVM Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleménye
ket. Az év során több szövegszerű módosító indítvány készült, valamint az MVM 
Zrt. egyéb érdekképviseleti tevékenységet is kifejtett mind nemzeti, mind uniós 
szinten. Hatályos jogszabályok leghamarabb 2018. év végére várhatóak, de a 
teljes csomag elfogadása előreláthatóan nem történik meg 20192020. előtt.

Társadalmi, technológiai környezet

A digitalizáció egyre szélesebb körben történő elterjedésének és a techno
lógia fejlődésének hatására az energia, mint tömegáru helyett az ügyfelek 
egyre inkább a komplexebb szolgáltatások felé fordulnak. Növekszik az igény 
a decentralizált energiatermelés, a felhasználói élményt fokozó kiegészítő 
szolgáltatások (például telefonos applikációk), az emobilitás, az energiahaté
konyságot javító termékek, szolgáltatások és az ezeket az okos termékekkel 
összekötő technológiák iránt. 
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A felhasználóknál egyre több okos készülék jelenik meg, amelyek hosszú tá
von bővíthetik a fogyasztás termeléshez történő igazításának lehetőségeit. 
Így az ügyfelek már nem csak passzív villamosenergiavásárlók lesznek, hanem 
igényelni fogják a megújuló alapú energiatermelő egység, az energiatároló 
vagy az otthoni villanyautó gyorstöltő rendszer telepítését, üzemeltetését, 
karbantartását és az egész rendszert optimalizáló okos technológia működte
tését. Kényelmi funkciói mellett egy ilyen rendszer gazdasági előnyökkel is jár. 
A felhasználó képessé válhat arra, hogy értékesítse tároló kapacitásait vagy a 
megtermelt, felesleges villamos energiáját, mindezt az aktuális piaci igényekre 
és árakra optimalizált módon.

Ez a piaci trend azzal a hatással járhat, hogy idővel a kapcsolódó szolgáltatá
sok hozzáadott értéke meghaladhatja a villamos energia, mint termék értékesí
tésével elérhető eredményt. Emellett várhatóan egyre kevésbé lehet majd éles 
határt húzni az energiaellátással kapcsolatos, illetve az ügyféligényeket kiszol
gáló egyéb szolgáltatások közé.

Az értéklánc ügyféloldali átalakulása mellett a termelési oldalon is folyamatos 
az innováció. A műszaki fejlesztések, valamint a legtöbb országban már stabi
lan működő aukciós mechanizmusok eredményeként a megújuló bázisú villa
mosenergiatermelő megoldások egyre versenyképesebbé válnak. 

A szükséges támogatásintenzitás csökkenése és a kedvező szabályozási  
környezet miatt a hazai piacon is jelentős mértékben nő a beépített megújuló  
kapacitás. 2022ig várhatóan 2 000 MW hálózati méretű naperőmű kezdi meg  
a kereskedelmi üzemet. A lakossági napelemes rendszerek kiépítése is jelentős 

8 Forrás: A Magyar Villamosenergiarendszer közép és hosszú távú forrás oldali kapacitásfejlesztése 2017  MAVIR ZRt.

ütemben zajlik, az elmúlt 3 évben megnégyszereződött a háztartások napelem 
kapacitása, és 2022ig várhatóan eléri az 500 MWot.8 Ez a volumen ugyan
akkor csak a hazai igények ~5%át (2,3 TWh) képes megtermelni, ami alig 
több, mint a 2022ig várható  energiakereslet növekménye.

Az időjárásfüggő megújuló termelés jelentősebb terjedése azonban már a  
közeljövőben volatilisebbé teszi a villamos energia keresletét és árát. Időben 
előrehaladva egyre gyakrabban alakulhatnak ki olyan időszakok, amikor a meg
újuló energia alapú termelés eléri, vagy meghaladja a fogyasztói igényeket.  
Ez egyfelől egyre inkább felértékeli a rugalmas termelés piaci értékét, másfelől 
megalapozhatja olyan, hazánkban még nem, vagy csak kezdeti stádiumban 
létező új termékek, szolgáltatások létrejöttét, illetve elterjedését, mint a tárolás 
(akár háztartási méretben is), a megújulók rendszerbe integrálását elősegítő 
(például aggregátori) szolgáltatások, vagy a kereslet oldali befolyásolás.

Az energiatárolási technológiák költsége folyamatosan csökken, miközben 
egyre nagyobb az igény a villamosenergiakereslet és kínálat időbeni kiegyen
lítésére. Ennek következtében a közeljövőben piacképessé válhatnak az akku
mulátoros energiatárolási beruházások is. A tárolás felhasználási területei közül 
jelenleg a rendszerszintű szolgáltatások piacára történő értékesítés környezeti 
feltételei a legkedvezőbbek. 

Az energiatárolók, elsősorban a lítiumos akkumulátorok fejlődése és költség
csökkenése jelentős hatással van a villanyautók versenyképességének javu
lására, így terjedésére is. Évről évre egyre több tisztán villamos meghajtású 
személyautó jelenik meg a piacokon, amelyek igényt támasztanak az egyre 
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sűrűbb töltőhálózat kiépítése iránt. A hazai töltőinfrastruktúra kiépítése mellett 
ugyanakkor meg kell teremteni az elszámoláshoz és az értékesítéshez szüksé
ges hátteret. Jelenleg a kapcsolódó piaci modellek még kialakítás alatt állnak. 
Az emobilitás tömegessé válásával ugyanakkor a használt autóakkumulátorok 
energetikai hasznosítása is lehetségessé válhat.

Az iparág hagyományos szereplői számára kihívást jelent, hogy az energetikát 
is érintő technológiai fejlődés kezdeményezői számos esetben iparágon kívüli 
szereplők, techcégek, melyek innovációs potenciáljuk mellett jelentős tőke
erővel és már meglévő ügyfélkapcsolatokkal rendelkeznek.

Klímapolitikai környezet

A klímapolitikai környezetre jellemző, hogy egyre meghatározóbbá válik a 
verseny és a versenyképesség. A megújulóenergiatermelést szabályozó uniós 
irányelv módosításának tervezete (Renewable Energy Directive, a továbbiak
ban: „RED II”) alapján a tagállami megújuló támogatási rendszereket fokoza
tosan más tagállamban működő termelőegységek számára is meg kell nyitni,  
a tervezet szerint legalább 1015%os részarányig. Emiatt lehetőség nyílhat 
arra, hogy a hazai megújuló támogatási rendszerben határon túli erőművi  
projektekkel is részt lehessen venni. 

A hazai támogatási rendszer, a METÁR, az uniós irányokkal összhangban a 
megújuló villamosenergiatermelés piacosítására törekszik többek között  
a kiegyenlítési bonus/malus rendszer, és a kapacitásaukciók bevezetésével. 

A METÁR négy elemből épül fel:
 – METÁR KÁT – a korábbi kötelező átvételi tarifához hasonló garantált átvételt 

biztosít, garantált áron a 0,5 MW alatti termelőknek,

 – tender nélküli zöld prémium – garantált átvételt biztosít, vagy piaci értéke
sítést tesz lehetővé garantált áron az 1 MW alatti termelőknek,

 – zöld prémium – tenderen, piaci értékesítés mellett biztosít támogatást az  
1 MW feletti termelőknek,

 – barna prémium – a már meglévő biomassza és biogáz erőművek támoga
tását teszi lehetővé.

A naperőművek beruházási költségei az utóbbi években jelentősen csökkentek 
(50%kal az elmúlt öt évben), így e technológia vált az egyik legversenyképe
sebb megújuló technológiává a hazai piacon. 

TEVÉKENYSÉG

Az MVM Csoport Magyarország harmadik legnagyobb vállalatcsoportja, amely 
versenyképes holdingként a hazai energiaszektor jelentős, integráltan működő 
résztvevője. Az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójaként csoport szinten  
9 294 (2017. év végi statisztikai záró létszám) főnek biztosít munkahelyet.  
Középtávú stratégiai célja, hogy sikeres, nemzeti, regionális szinten is meg
határozó, integrált energiaipari vállalatcsoporttá váljon, amely támogatja  
a nemzeti energiapolitika végrehajtását.

Az MVM Csoport tagvállalatai révén rendkívül szerteágazó tevékenysége lefedi 
a teljes hazai energiarendszert. Villamos energiát termel, emellett kereskedik 
villamos energiával és földgázzal, földgázt tárol, átviteli rendszerirányítói fela
datot lát el, távközlési szolgáltatásokat biztosít, valamint részt vesz a régió villa
mos energia piacain, mint befektető és beruházó. 

Az MVM Csoport széles termékportfóliója lehetővé teszi a külföldi piacokon 
való értékesítést és szolgáltatást. A Csoport piaci jelenléte nem változott  
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jelentősen 2016hoz képest, így az MVM Csoport továbbra is jelen van Ausztria, 
Belgium, Bulgária, Csehország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, 
Macedónia, Németország, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Hol
landia, Svédország, Finnország, Jordánia és Oroszország piacain.

A Csoport középtávú stratégiájában kiemelt cél a cégcsoport nemzetközi je
lenlétének és láthatóságának megerősítése. Ennek érdekében az MVM Zrt. 
2016 során külképviseleti irodát nyitott Brüsszelben és Moszkvában, valamint 
ideiglenesen Pozsonyban is. 

Az MVM Zrt. brüsszeli képviselete meghatározó érdekérvényesítő jelenlétet 
biztosít az EUintézményeken keresztül közvetlenül, valamint az érdekképvise
leti szervezetekben folytatott aktív tevékenység által, emellett bilaterális kap
csolatrendszert épít ki az MVM Csoport tevékenysége által érintett nagyvállala
tokkal, tanácsadókkal.

A moszkvai képviselet hozzájárul az MVM Zrt. oroszországi érdekérvényesítő 
jelenlétének erősítéséhez, az orosz cégekkel és kiemelt állami energetikai in
tézményekkel való együttműködés fejlesztéséhez, továbbá releváns üzleti kap
csolatok kialakításához.

A pozsonyi képviselet – tekintettel arra, hogy az az Európai Unió Tanácsának 
szlovák soros elnöksége időszakára, ideiglenes jelleggel került megnyitásra – 
2017. nyár folyamán megszüntetésre került.  

9 A Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény 3:49. § (1) szerint: Elismert vállalatcsoport az összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, legalább egy uralkodó tag és legalább három, az uralkodó tag által 
ellenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben meghatározott, egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés.

Az MVM Csoport az MVM Zrt. külképviseletei mellett az MVM Partner Zrt., 
valamint külföldi leányvállalatai és fióktelepei, az MVM OVIT Zrt., a Magyar 
Földgázkereskedő Zrt., az MFGK Austria GmbH, az MFGK Slovakia s.r.o és az 
MVM Future Energy Technology S.R.L. (korábbi nevén: Hivatalos S.R.L.) tevé
kenysége révén jelenik meg a külföldi piacokon. Ezen kívül a svájci telephelyű 
MVM International AG társaság működik azzal a céllal, hogy különböző nem
zetközi megállapodások és együttműködések keretében az MVM Csoport 
több évtizedes széles körű szakmai tapasztalataira támaszkodva tudás 
menedzsmentet, illetve oktatási célú szolgáltatásokat nyújtson a külföldi  
partnerek számára.

MŰKÖDÉS

Az MVM Zrt. vezette holding 2007. június 1től ún. elismert vállalatcsoport
ként9 működik. Az elismert vállalatcsoportként az MVM elkülönült – anyaválla
latleányvállalat jellegű viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös irá
nyítású – társaságai egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhetnek.

Ennek során az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja a csoport stratégiai cél
jainak megvalósítása érdekében egységes eszközrendszer alkalmazásával irá
nyítja a társaságcsoport vállalatait. Az elismert vállalatcsoporttá alakulás során 
létrejöttek az anyavállalat és az irányított társaságok közötti együttműködést 
szabályozó szerződések, illetve a társaságok vezető testületei módosították 
az érintett cégek létesítő okiratait. Az irányítási rendszer, melynek elsődleges 
célja a hatékony üzleti működés biztosítása csoportszinten, egyben korszerű 
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eszközt is jelent a cégcsoport versenyképességének javítására és értékének 
növelésére. Ugyanakkor semmilyen módon nem érinti az egyes leányvállalatok 
engedélyes tevékenységét. 

Az MVM Csoportba, mint elismert vállalatcsoportba tartozó társaságok

Uralkodó tag

 – MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(MVM Zrt.)

Ellenőrzött társaságok

 – MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.)

 – MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytár
saság (MVM OVIT Zrt.)

 – MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(MVM Partner Zrt.)

 – MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(MVM GTER Zrt.)

 – MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság  
(MVM MIFŰ Kft.)

 – MVM ÉszakBudai Kogenerációs Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 
(MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft.)

 – MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvény
társaság (MVM ERBE Zrt.)

 – MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVMI Zrt.)
 – Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.)
 – Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Vértesi Erőmű Zrt.)

 – ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
(ATOMIX Kft.)

 – ENERGOMERKUR Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság (ENERGOMERKUR Kft.)

 – MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 
(MVM Hungarowind Kft.)

 – MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(MVM NET Zrt.)

 – MVM Hotel Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság (MVM Hotel  
Panoráma Kft.)

 – MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvény
társaság (MVM BSZK Zrt.)

 – MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.)

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Az MVM Csoport irányítási rendszerének felépítése a csoportszintű folyamati hie
rarchiához szorosan kapcsolódóan ún. „topdown” megközelítés alkalmazásával 
került ábrázolásra. A csoportszintű szabályzatok szintjétől elindulva mutatja be a 
kapcsolódásokat az MVM Zrt. és a Tagvállalatok szabályozó dokumentumai között.

Irányítási alapelvek

Az MVM Zrt., mint holdingközpont szerepe a csoportstratégia mentén – a 
társaságok együttműködésének koordinálásán és a közös működési keret biz
tosításán keresztül – a csoport irányítása. Az irányítás az alábbi hat alapelvet 
követi, amelyek együttesen teremtik meg a csoport hatékony működéséhez 
szükséges keretrendszerét:

102-18

102-22

102-23
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1.  Egységes stratégiai irány 
Egységes, központi csoportstratégia alapján kerülnek meghatározásra a cso
portszintű stratégiai kezdeményezések, ezek alapján kerülnek kifejtésre a közép
távú üzleti tervek. A csoport célja a társaságok együttműködésében rejlő haté
konysági, illetve többlet csoportszintű értékteremtési szinergiák kiaknázása.

2.  Együttműködés, hatalmi egyensúly 
Az MVM Csoport társaságai eltérő tevékenységükkel a stratégiában különböző 
szerepeket töltenek be, de hangsúlyos az üzletágak közötti együttműködés a 
csoportszintű célok elérése érdekében. Az együttműködés és a csoporton be
lüli hatalmi egyensúly biztosítása az MVM Zrt. feladata.

3.  Egyértelmű eredményelvárások 
A társasági feladatok, szerepek egyértelműen elkülönülnek a stratégiai célok 
mentén, ezek alapján kiszámítható elvárások és kritériumok kerülnek megha
tározásra: a társaságok a középtávú üzleti terv és kezdeményezések alapján 
készítik el az éves üzleti tervüket, amelyet az MVM Zrt. szakterületei tervegyez
tetések során értékelnek, összehangolnak és elfogadnak.

4.  Feladatok, felelősség egyértelmű felosztása 
Az MVM Zrt. csoportszintű stratégiai és kiemelt témákban dönt, a működéssel 
kapcsolatos további döntések társasági szinten születnek meg. Az MVM Zrt., 
mint holdingközpont a szakmai viták és érdekellentétek ütköztetésére platfor
mokat biztosít.

5.  Üzletági eredményfelelősség 
A működésért való eredményfelelősség elsődlegesen társasági szinten jelentkezik 
az MVM Zrt. irányítási területeivel történő együttműködési kötelezettség mellett. 
Csoportszinten a társaságok irányítása és felügyelete üzletágak szerint történik. 

6.  Hatékony szabályozási rendszer
Az MVM Csoport összehangolt, stratégiai irányításra épülő szabályozási  
rendszerrel rendelkezik, amelynek az elismert vállalatcsoporti keretek fenntar
tása mellett kiemelt fontosságú jellemzője az egyszerű, átlátható folyamatok 
biztosítása, a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentése, valamint  
a szabályozás gyakorlati működéshez való igazítása.

Működési alapelvek

Az uralkodó tag és a társaságok együttműködését a csoportszintű szabályozók 
rögzítik, míg a társaságokon belüli hatásköri szabályokat a társasági szabályozó 
dokumentumok tartalmazzák.

A csoportszintű szabályozó dokumentumok szabályozzák az uralkodó tag és a 
társaságok közötti feladatok, felelősségek és döntési pontok – uralmi jogviszo
nyon alapuló – egyértelmű elhatárolását, illetve a köztük végbemenő informá
cióáramlást. 

Az egyes társaságok szervezeti struktúrájának és belső működési alapjainak 
lefektetése csoportszintű szabályozó dokumentumokban, valamint a csoport 
és a társaság működését meghatározó jogi kereteknek megfelelően elké
szített társasági szervezeti és működési szabályzatokban történik. Emellett a 
társaságok belső működési folyamataik szabályozására, illetve a feladatok és 
felelősségek elhatárolására saját hatáskörben, a csoportszintű szabályozók 
követelményeinek megfeleltetett dokumentációt készítenek. A csoportszintű 
szabályozók által le nem fedett területeket illetően társasági szintű szabályo
zó dokumentumokat adnak ki, melyek formailag a csoportszintű szabályozási 
rendszerbe és hierarchiába illeszkednek. 
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Szabályozói hierarchia

A szabályozási hierarchia többszintű struktúrában valósul meg, és a szabá
lyozási rendszer struktúrájának kialakítása a hierarchia magasabb szintjétől az 
alacsonyabb szint felé történik, így az uralkodó tagtól kiinduló szabályozóknak 
megfelelően kerülnek kialakításra a társasági szintű dokumentumok. A hie

rarchia alacsonyabb szintjén lévő szabályzatok nem lehetnek ellentétesek a 
magasabb szinten elhelyezkedő szabályzókkal. Azokon a területeken pedig, 
amelyekre a csoportszintű szabályozás nem tér ki, a társaságok önálló szabá
lyozásokat hozhatnak létre.

A csoportszintű szabályozási hierarchia 4 szinten került kialakításra:

I. SZABÁLYOZÁSI SZINT
 – Küldetés: Az MVM Csoport küldetése Magyarország energiaiparának meg

határozó szereplőjeként az országos energiaellátás biztonságának szavato
lása. Tevékenységi köre kiterjed a villamosenergiatermelésre, szállításra és 
kereskedelemre, a villamosenergiarendszer független irányítására, az átvi
teli hálózat fejlesztésére, üzemeltetésére és karbantartására, a földgázke
reskedelemre, és tárolásra, erőművek üzemeltetésére, a távhő ellátásra, 
vezetékes és vezeték nélküli távközlési, valamint informatikai, pénzügyi, 
számviteli, biztonsági, mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra.

 – Stratégia: Az MVM Csoport jövőképét, célkitűzéseit tartalmazó, a társasá
goknak az MVM Csoportban betöltendő szerepét, a stratégiai célok elérésé
nek módját, kiemelt feladatait, eszközeit meghatározó dokumentum.10

10 Az MVM Csoport fő célkitűzéseit, a végrehajtáshoz kapcsolódó legfontosabb erőforrásait és elkötelezettségét az integrált irányítási politikája tartalmazza. 

 – Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzat: A csoportszintű stra
tégia megvalósítása érdekében az MVM Csoport alapvető működési szabá
lyait, illetve az irányítási rendszer alapelveit meghatározó, a csoport szabá
lyozási hierarchiájának legmagasabb szintjén lévő csoportszintű szabályzat, 
melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Egységes Döntési Hatásköri 
Lista. Jóváhagyására az MVM Zrt. Igazgatósága jogosult.

II. SZABÁLYOZÁSI SZINT
 – Csoportszintű szabályzatok: A csoportközpont által, a csoportszintű fel

adatok egységes szabályozása és ezzel az adott terület összehangolt műkö
dése érdekében kibocsátott, kötelező érvényű dokumentum. A csoportszin
tű szabályzatok az MVM Csoport stratégiájából kerülnek levezetésre.  

I. szabályozási szint

• Küldetés

• Stratégia

• Csoportszintű Szervezeti  
és Működési Szabályzat

II. szabályozási szint

• Csoportszintű szabályzatok

III. szabályozási szint

• Csoportszintű folyamatutasítások
• Csoportszintű határozatok

IV. szabályozási szint

• Tagvállalati dokumentumok  
(Szervezeti és Működési Szabályzat,  
Belső szabályzat, Folyamatutasítás,  
Munkautasítás)



25 INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017Az MVM Csoportról
AZ MVM CSOPORT BEMUTATÁSA

Fő céljuk a stratégiában szereplő célkitűzések megvalósításának biztosítása. 
A csoportszintű szabályzatok feladata meghatározni azon kereteket, mód
szereket, melyek alkalmazásával a tagvállalatok saját működésüket ezen 
célok megvalósításának szolgálatába tudják állítani. A csoportszintű szabály
zatok az MVM Zrt. Igazgatósága által kerülnek jóváhagyásra.

III. SZABÁLYOZÁSI SZINT:
 – Csoportszintű folyamatutasítások: Az MVM Zrt. vezérigazgatója által az 

összehangolt és egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása 
érdekében elfogadott, a csoportszintű szabályzatokban meghatározott 
működési folyamatok egymást követő tevékenységeit, lépéseit kötelezően 
rögzítő, azt folyamat modellel leíró csoportszintű szabályozó dokumentum. 
Szabályozza a társaságok és az uralkodó tag közötti kapcsolatot, illetve a 
társaságok uralkodó tag felé irányuló kötelezettségeit, ennek megfelelően 
egyértelműen rögzíti az uralkodó tag és a társaságok közötti feladat és fe
lelősség elhatárolást.

 – Csoportszintű határozatok: A csoportszintű szabályzatokban és csoport
szintű folyamatutasításokban meghatározott folyamatok részét nem képező 
egyedi ügyekben – eseti jelleggel – az MVM Zrt. Igazgatósága, vagy az MVM 
Zrt. vezérigazgatója által kiadott csoportszintű szabályozó dokumentum.

IV. SZABÁLYOZÁSI SZINT:
 – Tagvállalati dokumentumok: A tagvállalati működéshez szükséges funkcio

nális területeket szabályozó kötelező érvényű dokumentumok. 
• Szervezeti és Működési Szabályzat: A társaságok saját szervezeti és 

működési jellemzőit leíró dokumentum, melynek célja a stratégia 
megvalósítását szolgáló szervezeti struktúra rögzítése, az egyes szervezeti 
egységek főbb feladatainak meghatározása és a belső működés 
alapjainak lefektetése. 

• Belső szabályzat: A csoportszintű szabályzat által nem érintett, illetve a 
csoportszintű szabályzatok által társasági hatáskörbe utalt területek ma
gas szintű, átfogó, illetve a folyamatalapon nem szabályozható területek 
leíró jellegű szabályozásaként szolgáló szöveges dokumentum.

• Folyamatutasítás: Társaságok belső szabályozó dokumentuma, amely 
meghatározott működési folyamat egymást követő tevékenységeit, lépé
seit folyamatmodellben rögzíti, és a társaság szervezeti egységei közötti 
egyértelmű felelősség és hatáskörmegosztást tartalmazza.

• Munkautasítás: A munkautasítás a belső társasági szabályozási hierarchia 
következő szintje, amely a napi operatív munkavégzés részletes szabályo
zására szolgáló, lehetőség szerint folyamatalapú utasítás.

Az MVM Csoport társaságainak dokumentációs rendszerét az uralmi szerző
désekben és a csoportszintű szabályozó dokumentumokban foglalt követel
ményeken túl, a rájuk vonatkozó speciális szabványok, jogszabályok, valamint 
a különböző irányítási rendszerszabványok (pl.: minőség, környezetközpontú, 
információbiztonsági, munkavédelmi, energiamenedzsment) előírásai határoz
zák meg. 

A felelős vállalatirányítási rendszer

Az MVM Zrt. működésének rendjét a társaság Alapszabálya határozza meg, 
amelyet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: 
Polgári Törvénykönyv) előírásai alapján és azokkal összhangban fogadtak el.

A legfőbb szerv

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese 2015. november 23. napja óta a Magyar 
Állam, a részvények felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
2017ben az MNV Zrt. gyakorolta. A társaságnál nem működik közgyűlés, an
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nak jogait az Egyedüli Részvényes gyakorolja úgy, hogy az egyébként közgyű
lési hatáskörbe tartozó ügyekben írásban dönt és arról a társaságot a határozat 
meghozatalától számított 15 napon belül írásban értesíteni köteles. A dön
tések a társasággal való közléssel válnak hatályossá. Az Egyedüli Részvényes 
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az 
MVM Zrt. Alapszabálya rögzíti. A törvényben megállapított kizárólagos hatás
körök mellett az Alapszabály számos egyéb kizárólagos hatáskört állapít meg 
az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese számára, amely jogkörök döntően a társa
ság gazdálkodásának szorosabb tulajdonosi kontrollját hivatottak biztosítani, 
különös tekintettel a jelenleg meghatározó állami tulajdon védelmére, de sze
repet kapnak az MVM Csoport elismert vállalatcsoportként történő működésé
vel kapcsolatos kizárólagos közgyűlési hatáskörök is.

Az igazgatóság

Az igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb 
hét tagból áll. Elnökét és tagjait az Egyedüli Részvényes választja és hívja  
vissza. Az igazgatóság évente legalább 6 ülést tart, és az egyes ülések között  
2 hónapnál hosszabb idő nem telhet el. Az igazgatóság dönt mindazon ügyek
ben, amelyeket a Polgári Törvénykönyv és az MVM Zrt. Alapszabálya a kizáróla
gos hatáskörébe utal. Ez utóbbi jogkörök – hasonlóan az egyedüli részvényes 
kizárólagos döntési jogosítványaihoz – alapvetően a társaság gazdálkodása 
feletti ellenőrzést, illetve az igazgatóság csoportszintű irányítással kapcsolatos 
feladatainak ellátását hivatottak biztosítani. Az igazgatóság jogosult arra, hogy 
kialakítsa a társaság munkaszervezetét. Az MVM Zrt. Igazgatósága a 2017. év 
végén 7 tagú volt:

 – elnök: Csiba Péter István 
 – tagok: Kádár Andrea Beatrix, Hamvas István László, dr. Zsuga János,   

dr. Murányi Ernő, dr. Szivek Norbert, Bakács István Zsigmond

Az Igazgatóság 2017. évi tevékenysége

Az Igazgatóság a tárgyidőszakban 13 alkalommal tartott Igazgatósági ülést,  
18 alkalommal pedig írásbeli határozathozatal útján határozott. A 2017. üzleti 
évben az Igazgatóság 240 határozatot hozott. Az igazgatósági határozatok 
téma szerint az alábbi csoportokba sorolhatók:

 – ügyrendi jellegű határozatok (Pl.: jegyzőkönyv elfogadás, napirendi pont 
felvétel)

 – az ülések napirendi pontjaihoz kapcsolódó érdemi határozatok, ezen belül
I. Az Egyedüli Részvényes jóváhagyását igénylő témák
II.  Az MVM Csoportba tartozó leányvállalatok feletti tulajdonosi joggyakor

lás körébe tartozó határozatok
III.  Az MVM Zrt. és az MVM Csoport irányítási struktúrájával kapcsolatos 

döntések
IV.  Az MVM Zrt. és az MVM Csoport felett megvalósuló ellenőrzési feladatok 

teljesítésével kapcsolatos és a hatékonyabb működés biztosítása érde
kében meghozott határozatok

V.  Egyéb témakörben (szervezeti kérdések, cégjegyzési jog, az Igazgatóság 
saját tevékenységének értékelése stb.) hozott határozatok.

Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzlet
politikájáról a Felügyelő Bizottság számára írásbeli tájékoztatást adott. 

A vezérigazgató

A vezérigazgató a társaság első számú vezető állású munkavállalója, aki  
– a társaság belső szabályozásában rögzített keretek között – ellátja a társaság 
ügyvezetését és biztosítja a társaság operatív vezetését azokban az ügyekben, 
amelyek nem tartoznak az Egyedüli Részvényes és az igazgatóság hatáskörébe.
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A vezérigazgató minden esetben tagja az igazgatóságnak. Amennyiben a ve
zérigazgató igazgatósági tagsága bármely okból megszűnik, úgy azzal egyide
jűleg megszűnik vezérigazgatói kinevezése is.

Amennyiben az Egyedüli Részvényes a társaság vezérigazgatóját az igazgatóság 
elnökének is megválasztja, jogosult az elnökvezérigazgatói cím használatára.
Vezérigazgató 2017. év végén: dr. Zsuga János

A felügyelő bizottság

A felügyelő bizottság feladata, hogy az Egyedüli Részvényes részére az ügyve
zetést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelő bizott
ság legalább három, legfeljebb hat tagból áll. Elnökét és tagjait az Egyedüli 
Részvényes választja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni minden olyan 
előterjesztést, amely az Egyedüli Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét a felügyelő bi
zottság köteles az Egyedüli Részvényes elé terjeszteni. Az MVM Zrt. Felügyelő 
Bizottsága a 2017. év végén 6 tagú volt:

 – elnök: dr. Virág Miklós, 
 – tagok: dr. Szutrély Gergely Ferenc, dr. Mihalovics Péter Árpád,  

Bilinszky Péter, Fürchtné Bodrogi Karolina, dr. Bártfai Béla.

Az MVM Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2017. évben 10 alkalommal ülésezett, 5 al
kalommal pedig írásbeli határozathozatal útján határozott. A 2017. üzleti évben 
a Felügyelő Bizottság 115 határozatot hozott.

11 Szervezeti átalakulás miatt a környezeti témáért felelős vezető 2017. december 13. óta az egészség, biztonság és környezetvédelmi igazgató. A szöveg további részében a mindenkori környezeti témáért felelős vezetőre  
környezetvédelmi osztályvezetőként hivatkozik a jelentés.

Az állandó könyvvizsgáló 

Az Egyedüli Részvényes által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy 
gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzé
séről, amelynek során mindenekelőtt azt kell megállapítania, hogy a gazdasági 
társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelele a jogszabályoknak, 
továbbá megbízható és valós képet ade a társaság vagyoni és pénzügyi hely
zetéről, működésének eredményéről.

Cégjegyzés

A társaság cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai, illetve az Igazgatóság által cég
jegyzésre felhatalmazott munkavállalók jogosultak. A társaság cégjegy zésére az 
Alapszabályban meghatározottak figyelembevételével kizárólag együttes cég
jegyzési jog gyakorlásával van lehetőség, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.

Szabályozás az összeférhetetlenség vonatkozásában

Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében az MVM Csoport a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit alkalmazza. E tárgyban az Etikai Kódex,  
a Kollektív Szerződés, valamint az egyes társaságok létesítő okiratai tartal
maznak előírásokat. 

Gazdasági, környezeti, társadalmi témákért felelős vezetők 2017-ben

Az MVM Zrt. gazdasági irányítását a gazdasági vezérigazgatóhelyettes látja 
el, míg a környezeti témáért a környezetvédelmi osztályvezető11, a társadalmat 
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érintő témákért a kommunikációs, külügyi és kormányzati kapcsolatok igazga
tó, illetve a csoportszintű humán erőforrás igazgató felelős. Az említett felelős 
vezetők feladataikat a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései szerint 
látják el. A témák felülvizsgálata évente, a jelentéstételi időszakban a jelentés 
készítésekor zajlik.

2017ben a gazdasági vezérigazgatóhelyettes a csoportszintű szabályozó 
dokumentumokban megfogalmazott pénzügyi, treasury és finanszírozás, szám
viteli, kontrolling, beruházás és programmenedzsment, integrációs és portfó
liómenedzsment, továbbá kockázatkezelés területeken a társaságok és a belső 
szolgáltatók szakmai irányítását látta el, gyakorolta a csoportszintű szabályozó 
dokumentumokban foglalt jogköröket, és elvégezte a folyamatszponzori  
feladatokat a szakterülethez tartozó folyamatszabályzatok vonatkozásában. 
Ellenőrizte továbbá a felügyelete alá tartozó társaságoknál a kapcsolódó  
stratégiai mutatószámok teljesítését. Szakmai irányítást és felügyeletet  
gyakorolt a csoportba tartozó társaságok felett.  

A környezetvédelmi osztályvezető ellátta az MVM Zrt. jogszabályokból fakadó 
környezetvédelmi feladatait és kötelezettségeit, valamint biztosította, hogy az 
MVM Zrt. szerződéseiben a környezetvédelmi szempontok az elvárt mértékben 
érvényesítésre kerüljenek. Felelős az évente kiadásra kerülő, fenntarthatósági 
teljesítményt bemutató csoportszintű jelentés elkészítéséért.

A munkáltatót, illetve az MVM Csoportot a csoportszintű társadalmi párbeszéd 
fórumain és a munkáltatói érdekképviseleti, humán szakmai szervezetekben – a 
vezérigazgató felhatalmazása alapján – a csoportszintű humán erőforrás igazga
tó képviselte. A kommunikációs, külügyi és kormányzati kapcsolatok igazgató a 
társadalmi felelősségvállalási tevékenységgel összefüggő MVM Zrt. érdekkörébe 
tartozó, valamint csoportszintű döntések végrehajtását irányította és felügyelte.

Értékek 

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet szentel tevékenysége jogszabályi,  
erkölcsi, etikai vonatkozásainak. A Csoport működése a tisztesség, a törvé
nyeknek és a tulajdonosi elvárásoknak való szigorú megfelelés alapelveire 
épül. Eredményes tevékenységének, valamint hazai és nemzetközi elismert
ségének, jó hírnevének záloga munkatársainak tudása, tapasztalata, tehetsége, 
kiemelkedő teljesítménye, társaságcsoport iránti elkötelezettsége és a cég
csoport által vallott értékek érvényesítése. Az üzleti partnereinkkel, valamint 
a kormányzati és felügyeleti szervekkel kialakult bizalmi kapcsolatot csak a 
munkavállalók kötelezettségvállalásával, személyes tisztességével lehet hosszú 
távon megőrizni.

Etikai kódex

A köz szolgálata – beleértve a többségi állami tulajdonban álló gazdasági 
társaságoknál végzett munkát is – önmagában erkölcsi értékkel bír, de magas 
erkölcsi követelményeket is támaszt az arra vállalkozóval szemben. Ez egyrészt 
az általánosnál szigorúbb mércét jelent az általános erkölcsi követelményeknek 
való megfelelés tekintetében, másrészt azonban olyan hivatásetikai elveknek 
való megfelelést is, amelyek csak a köz szolgálatában állókra vonatkoznak. 
Mindezen célok megvalósításában komoly szerepet játszik az MVM Csoport 
Etikai Kódexe, illetve a Kódex betartásához és a vitás ügyek rendezésének  
segítségére felállított Etikai Bizottság.

Az MVM Csoport 2012. óta rendelkezik Etikai Kódexszel. Az MVM Zrt. Igazga
tósága által csoportszintű szabályzat formájában elfogadott és hatályba lép
tetett Kódex részletesen szabályozza a szervezeti integritást érintő etikai vagy 
jogszabály szerinti működésre vonatkozó javaslatok kezelését. 
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Az MVM Csoport az Etikai Kódex megalkotásával is kifejezésre juttatja,  
hogy magáénak tekinti, és zsinórmértékként követésre ajánlja mindazon  
morális értékeket és elveket, amelyek hozzájárulnak az emberi kapcsolatok 
megerősítéséhez és minőségének javításához, a legjobb tudás szerinti  
szakmai munkavégzéshez, a közös célok megvalósításához, saját hagyo
mányai és jó hírneve, szakmai és intézményi integritásának megóvásához  
és növeléséhez.

Az Etikai Kódex célja, hogy rögzítse az MVM Csoport munkatársaira vonatkozó 
erkölcsi magatartási szabályokat, segítséget nyújtson a munkatársak számára 
ezek betartásához, tájékoztassa a nyilvánosságot a munkatársaktól elvárható 
magatartásról, védje az MVM Csoport munkatársait a visszaélésekbe való be
vonási kísérletektől, az önkényes munkáltatói intézkedésektől és a megalapo
zatlan felelősségre vonástól.

A Kódex hatálya kiterjed az MVM Zrt.re, és az MVM Csoport elismert válla
latcsoportba tartozó ellenőrzött társaságaira, a magyar jog szerint alapított és 
működő társaságok esetében az elismert vállalatcsoportba nem tartozó, de 
az MVM Zrt. egyedüli részvételével működő leányvállalataira, továbbá az elle
nőrzött társaságok egyszemélyes leányvállalataira. Az MVM Csoport az Etikai 
Kódexben foglaltak betartását kötelezőnek tekinti a vele szerződéses kapcso
latban álló valamennyi természetes és jogi személy számára. 

Etikai normák

Az Etikai Kódex olyan magatartási szabályokat, elveket és értékeket rögzít, 
amelyek elősegítik a Csoport hiteles és felelősségteljes működését és amelyek 
általános igazodási pontként a jogi normákon túlmutató követelményeket  
jelentenek, valamint betartásuk valamennyi munkatárstól elvárt. 

Annak érdekében, hogy az MVM Csoport megfelelhessen a magával szemben 
támasztott elvárasoknak, elismeri munkatársai, a társadalom és a környezet 
fontosságát, valamint fontosnak tartja az alapértékek képviseletét nevezete
sen: megbízhatóság, hitelesség, biztonság, stabilitás, értékteremtés, nyitott
ság, kölcsönös tisztelet, társadalmi felelősségvállalás, integritás, kreativitás, 
kitartás, csapatszellem, korrupcióellenesség.

Az Etikai Kódex ismerteti az MVM Csoport által követett etikai normákat  
az egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem; az egyenlő bánásmód; 
a magánszféra és a személyes adatok védelme; a kormányzati kapcsolatok; a 
beszállítók, üzleti partnerek; a versenytársak, valamint a helyi közösségek, civil 
társadalom, tudományos élet, társadalmi felelősségvállalás vonatkozásaiban. 

A munkatársaknak munkavégzésük során az MVM Csoport értékeit és érde
keit figyelembe véve a legjobb szakmai tudásuk szerint kell eljárniuk. A Kódex 
külön fejezetben foglalkozik a munkatársaktól elvárt magatartási normákkal 
a törvényesség, szabálykövetés; az MVM Csoport jó hírnevének megőrzése; 
üzleti ajándék, meghívás nyújtása, elfogadása, viszonzása; információ és adat
védelem; összeférhetetlenség; vállalati tulajdon védelme; a közéleti szereplés, 
társaság képviselete és az árusítási tilalom témaköreiben. Megfogalmazza a 
vezetőktől elvárt fokozott etikai követelményeket: személyes példamutatás, 
beosztottakkal és más szervezeti egységekkel, vezetőkkel való kapcsolat. Az 
Etikai Kódex ugyancsak rögzíti a köz szolgálatában állókkal szembeni erkölcsi 
követelményekből következő hivatás etikai követelményeit. 

Etikai ismeretek elsajátítása

A csoportszinten alkalmazott munkaszerződés sablonok alapján az elismert vál
lalatcsoport valamennyi munkavállalójának munkajogi kötelezettsége az Etikai 
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Kódex, mint csoportszintű szabályzat rendelkezéseinek betartása. Az MVM 
Csoport törekszik arra, hogy mind szóbeli, mind elektronikus alapú oktatások 
formájában az etikai megfeleléssel kapcsolatos ismereteket átadja, megismer
tesse a munkavállalókkal. 

Az új munkavállalók belépő oktatáson tájékoztatást kapnak az Etikai Kódex 
rendelkezéseiről. Az Etikai Kódex megértését és elsajátítását az MVM Csoport 
Etikai Kódex c. elearning tananyag és teszt segíti, amely az SAP Tanulmányi 
Portálján keresztül érhető el az MVM Csoport társaságai, munkavállalói  
számára.  

Az MVM Csoport Etikai Kódexe közvetlenül elérhető a dolgozók részére az 
intranet hálózaton, ahol elérhetők továbbá az Etikai Bizottsággal és az etikai 
tárgyú bejelentésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, illetve a bejelentésre 
nyitva álló módozatok, közvetlen elektronikus bejelentési lehetőséggel. 

Etikai Bizottság

Az MVM Csoport működése során nemcsak a hatályos korrupcióellenes  
jogszabályok szerint jár el, hanem a 2012ben létrehozott saját Etikai  
Kódexének rendelkezési alapján is, mely többek között részletesen szabá
lyozza a munkavállalóktól elvárt viselkedési és etikai normákat, valamint  
a szervezeti integritást érintő etikátlan vagy jogszabályba ütköző ügyek  
kezelésének mechanizmusát.

Az MVM Csoport Etikai Kódexben foglalt irányelvek gyakorlatba történő át
ültetésének elősegítése, az Etikai Kódex rendszeres felülvizsgálata, a vitatott 
esetek eldöntése érdekében, illetve a szabályok megsértésének megállapítása 
céljából Etikai Bizottságot hozott létre. 

Az Etikai Bizottság elsődleges tevékenysége az Etikai Kódexben meghatá
rozott célok érdekében a hozzá benyújtott etikai tárgyú panaszok elbírálása, 
állásfoglalás kiadása arra vonatkozóan, hogy az adott ügyben érintett személy 
megsértettee az Etikai Kódexben foglaltakat, továbbá elvi állásfoglalások  
kialakítása, valamint a vitás kérdésekben az Etikai Kódex értelmezése, szükség 
esetén javaslattétel annak módosítására.

Az Etikai Bizottság pártatlanul, az Etikai Kódex szellemében, a tőle elvárható 
legnagyobb gondossággal jár el, állásfoglalását az adott ügy körülményeinek 
alapos feltárása után, a korábban hozott véleményeihez igazodó következetes
séggel alakítja ki. 

A felső vezetőkből álló Etikai Bizottság kiemelt feladata a bejelentések meg
vizsgálása. A jelentések adminisztratív kezelését az Etikai Bizottság Titkársága 
látja el, különös figyelemmel a bizalmas adatkezelésre. A Bizottság ügyrendjét 
az Etikai Kódex melléklete tartalmazza. 

Bejelentés

Az MVM Csoport munkavállalói kötelesek jelezni, ha olyan cselekedet jut  
a tudomásukra, amely kapcsán felmerül az MVM Csoport Etikai Kódex meg
sértésének gyanúja. Bármilyen etikai jellegű kérdéssel elsősorban a közvetlen 
feletteshez kell fordulni, annak érintettsége esetén a humán vezető és/vagy  
a jogi vezető bevonása szükséges. A bevont vezetők saját hatáskörükben 
dönthetnek úgy, hogy az üggyel kapcsolatban az MVM Csoport Etikai  
Bizottságának állásfoglalását kérik. Ekkor az állásfoglalás iránti igényt  
az MVM Csoport intranet oldalán erre a célra kialakított felületen, intranet  
hozzáférés hiányában az MVM Csoport Etikai Bizottsága Titkárságán,  
írásban tudják bejelenteni. A munkavállalói bejelentés történhet közvetlenül  
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az MVM Csoport Etikai Bizottsághoz is. A bejelentést tevő munkatárs  
és az érintett munkatársak adatai bizalmasan kezelendőek és az MVM  
Csoportnál egyetlen munkavállalót sem érhet hátrány vagy bármilyen  
egyéb diszkrimináció annak következtében, hogy jóhiszemű módon  
szolgáltat ilyen információt. 

Társadalmi felelősségvállalás az MVM Csoportnál

A fenntarthatóság mindhárom, de kiemelten a társadalmi pillére kapcsán,  
az MVM Csoport nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra.  
A vállalatcsoport komolyan veszi a kiemelkedő tehetségek és teljesítmények 
támogatását, illetve társadalmi felelősségvállalási tevékenységével hozzájárul 
az értékteremtéshez és a valódi értékek megőrzéséhez.

A társaságcsoport társadalmi felelősségvállalási tevékenységeit számos ki
emelt tématerületen folytatja, ezek a kultúra, a tudomány, oktatás és ismeret
terjesztés, különös tekintettel az MVM Csoport tevékenységéhez kapcsolódó 
iparágakra, a sport, a karitatív tevékenység, valamint a környezetvédelem  
és fenntarthatóság területére.

Társadalmilag felelős, komplex portfólióval rendelkező energetikai vállalatként 
az MVM vezető pozíciót kíván betölteni az innovációban, az energiahaté
konyságban és az energiával kapcsolatos technológiákban, vezető pozícióra 
törekszik a megújuló energia bevezetésében és termelésben. A jövőben ezért 
támogatási politikáját az innováció és a fiatal tehetségek támogatásának  
szolgálatába állítja.

POLITIKÁK ÉS SZABÁLYZATOK

Korrupcióellenes politika 

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet szentel tevékenysége során a jogszabályi, 
tulajdonosi, erkölcsi és etikai elvárásoknak való szigorú megfelelésnek.

Az MVM Csoport működése során a hatályos korrupcióellenes törvények, jog
szabályok szerint jár el, emellett saját Etikai Kódexében többek között részle
tesen szabályozza a munkavállalóktól, a beszállítóktól, üzleti partnerektől elvárt 
viselkedési, etikai normákat. Az MVM Csoport az Etikai Kódexben foglaltakat 
rendszeres felülvizsgálja. A vitatott esetek eldöntése érdekében, illetve a sza
bályok megsértésének megállapítása céljából Etikai Bizottságot hozott létre, 
melynek tevékenysége hozzájárul az MVM Csoport törvényes, etikai normák
nak megfelelő működéséhez.

Az MVM Csoport törekszik arra, hogy beszállítóival és üzleti partnereivel olyan 
kapcsolatot alakítson ki, amely a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Ennek 
érdekében csak jó hírű vállalatokkal, megfelelő képességekkel, szaktudással és 
referenciákkal bíró személyekkel lép kapcsolatba. Az üzleti kapcsolatok során 
jóhiszeműen és tisztességes módon, a törvényeket és előírásokat betartva jár el, 
csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használja. A beszállítók kivá
lasztása azok üzleti ajánlatainak tartalma és korábbi referenciáik alapján történik, 
kerülve az összeférhetetlenséget, illetve bármilyen, a kiválasztás befolyásolását 
célzó kivételezést. A vállalatcsoport zéró tolerancia elvét alkalmazza a korrupció 
minden módozatára vonatkozólag. Részletes szabályzatok határozzák meg a be
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szállítókkal történő üzletkötés menetét, a szállítók minősítése szigorú szempont
rendszer szerint történik. Új beszállítókkal való szerződéskötés előtt több terület 
a saját szempontrendszere alapján minősíti a beszállító jelölteket és csak abban 
az esetben kerül a szerződéskötésre sor, ha minden egyes – a vizsgálatban részt 
vett – szervezeti egység pozitív módon minősítette a beszállítót. 

A csoportszintű szabályzatok konszolidálására irányuló központi törekvések
nek való megfelelés érdekében, a csoportszintű biztonsági szabályzat 2017. 
november 9ei hatállyal módosításra került. A módosítás célja – többek között 
– a beszállítók, alvállalkozók és egyéb partnerek biztonsági ellenőrzésével kap
csolatos feladatok terén, az MVM Csoport központi és tagvállalati feladat és 
hatásköreinek egyértelmű elhatárolása volt.

A munkavállalóknak kötelességük a korrupciós szándékra utaló körülményeket 
haladéktalanul, írásban bejelenteni. A bejelentést tevő munkatárs, és az érintett 
munkatársak adatait bizalmasan kezeli a Társaság. Az MVM Csoportnál egyetlen 
munkavállalót sem érhet hátrány, vagy bármilyen egyéb diszkrimináció annak 
következtében, hogy jóhiszemű módon szolgáltat ilyen információt. Az MVM 
Csoport törekszik arra, hogy mind szóbeli, mind elektronikus alapú oktatások 
formájában a korrupció elkerülésével, megelőzésével kapcsolatos ismereteket 
átadja, és az ellene való küzdelem formáival megismertesse a munkavállalókat. 
Ennek érdekében – többek között – minden új belépőnek el kell végeznie egy 
elektronikus alapú biztonságtudatossági tanfolyamot, mely humán és informáci
óbiztonsági ismereteket tartalmaz, melynek egyik modulja kizárólag a korrupció 
jelenségével foglalkozik.

A munkatársak kötelesek írásban bejelenteni a munkáltatói jogokat gyakorló 
vezetőnek, ha ők vagy közeli hozzátartozójuk (Polgári Törvénykönyv 685. § b.) 
pont) a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló, illetve a mun

káltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságnak korlátlanul 
felelős tagja, többségi, meghatározó tulajdonosa, vezető tisztségviselője, 
vagy a teljesítésbe bevont munkatársa, megbízottja, alvállalkozója, tanács
adója vagy a jövőben az kíván lenni. A Társaság munkatársa e minőségében 
nem vehet részt olyan gazdasági társaság vagy egyéb szervezet pályázatának 
elbírálásában, amelyben neki vagy hozzátartozójának tulajdonosi vagy egyéb 
érdekeltsége, illetve vezető tisztsége van. Az érintett az összeférhetetlenségi 
ok keletkezését haladéktalanul köteles bejelenteni és az összeférhetetlenséget 
megvalósító cselekménytől, intézkedéstől tartózkodni. Az MVM Csoport mun
katársa munkaviszonyának fennállása alatt nem dolgozhat együtt, illetve nem 
végezhet szolgáltatást azon társaságok, vagy személyek számára, akivel az 
MVM Csoporton belüli munkakörével összefüggésben is kapcsolatban áll.

Az összeférhetetlenségi vizsgálat kiterjed a felvételi eljárásban résztvevő pályá
zókra és a beszállítókra egyaránt.

További korrupcióellenes lépés a felvételre jelentkező leendő munkavállalók – 
ha nem is minden Társaságra kiterjedően – biztonsági szempontú átvilágítása. 
A folyamat részét képezi a biztonsági beszélgetés, referenciák, a múltban elő
forduló esetleges negatív események felderítése és ellenőrzése is. A biztonsá
gi interjú többek között kiterjed a korábbi munkahelyeken végzett feladatokra, 
tevékenységekre, összeférhetetlenségi kérdésekre is.

A korrupció elleni küzdelem jegyében az MVM Zrt. biztonsági területe 2017ben, 
az egyik, 2018ban elvégzendő feladataként, korrupciós felmérés lefolytatását 
határozta meg, mellyel a munkavállalók korrupcióval kapcsolatos tapasztalatait, 
véleményét, attitűdjeit kívánja feltérképezni. A vizsgálat célja, hogy minél hite
lesebb képet lehessen alkotni az esetleges korrupció jelenségéről, mely által  
a meglévő intézkedések, szabályok, képzések hatékonysága is növelhető.
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A versenyellenes viselkedés megakadályozása

Az MVM Csoport támogatja a tisztességes és nyílt versenyt valamennyi piacon, 
belföldön és külföldön egyaránt. Tevékenységét a tisztességes verseny nor
máival összhangban és az érvényes versenyjogi szabályokat tiszteletben tartva 
végzi. A versenytárselemzésekhez, piaci előrejelzésekhez felhasznált adatokat, 
információkat csak jogszerűen, tisztességes úton, illetve a nyilvánosan közzé
tett elemzéseket felhasználva szerzi be. 

Az MVM Csoport képviselteti magát a szakmai és iparági szövetségekben, szer
vezetekben, együttműködésekben, azok működésében aktívan részt vesz, egyi
dejűleg szem előtt tartva a Csoport érdekeinek képviseletét. A képviseletet ellá
tó munkavállalók előzetes vezetői felhatalmazás alapján végzik tevékenységüket.

Az MVM Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata a nagykereskedelmi 
energiapiacokon való átlátható és integráns eljárása érdekében REMIT Bizott
ságot hozott létre, az egyéni versenyt támogató magatartásokra vonatkozó 
elvárásokat részletesen a társaságcsoport etikai szabályzata tartalmazza.

A megközelítés hatékonyságát jelentő konkrét mechanizmus, hogy az üzletfelek
től kapott üzleti ajándékot, figyelmességet éves szinten maximum 30.000, Ftot 
nem meghaladó értékben lehet elfogadni azzal, hogy az ajándékot rögzíteni kell 
az etikai szabályzat ajándékregiszterében, és minden esetben a közvetlen felet
tes dönt az etikailag megfelelő lépésről (pl. az ajándék visszautasítása, felajánlás).

Továbbá minden olyan, a versenytársakkal, az ügyfelekkel vagy a beszállítókkal 
tervezett üzleti kapcsolathoz, amely kapcsán felmerülhet az összeférhetetlen
ség gyanúja, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásos, előzetes engedélye 
szükséges.

Környezeti politika

Az MVM Csoport nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. A környezeti 
politikájában többek között kötelezettséget vállal arra, hogy:

 – a villamos és hőenergia termelése során támogatja az EU elvárásainak 
megfelelően kitűzött nemzeti klímapolitikai célok elérését, valamint  
a Nemzeti Energiastratégiában foglaltak megvalósítását;

 – folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (hazai és EUs)  
jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági és belső előírásoknak és ezt  
partnereitől is elvárja;

 – Magyarország energiaiparának meghatározó szereplőjeként partnerei  
és a többi piaci szereplő előtt példát mutat a tevékenységi körébe tartozó, 
környezetvédelmet érintő területeken;

 – tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan figyelemmel 
kíséri, részt vesz az „elérhető legjobb technika” kialakításában és annak 
alkalmazásával törekszik a negatív hatások megelőzésére és a kockázatok 
elfogadható szintre való csökkentésére;

 – feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékeny
ségeket, amelyek jelentős mértékű tényleges vagy potenciális hatást fejte
nek/fejthetnek ki a környezetre;

 – környezetvédelmi teljesítményének folyamatos ellenőrzésével és fejleszté
sével az energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasz
nálásának ésszerűsítését célozza meg;

 – a felhagyott telephelyek rekultivációinak, a területek újrahasznosításra  
való alkalmassá tételének tekintetében a legnagyobb gondossággal jár el;

 – az éves fenntarthatósági teljesítményt bemutató jelentésével rendszeresen 
tájékoztatja érdekelt feleit tevékenységeinek környezeti hatásairól, illetve  
az elért eredményeiről;

VE103-1

VE103-2

VE103-3
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KVM103-1

KVM103-2

KVM103-3
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 – folyamatosan fejleszti a munkatársak szakmai felkészültségét, így gondosko
dik a fenntartható fejlődés és a környezet védelme iránti elkötelezettségük, 
környezettudatosságuk fejlesztéséről;

 – folyamatos párbeszédet folytat az érdekelt felekkel, együttműködik a köz
igazgatási szervekkel és valamennyi hatósággal a környezetszennyezés,  
valamint a veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása érdekében;

 – részt vállal a környezetvédelmi/fenntarthatósági célú társadalmi kezdemé
nyezésekben;

 – támogatja a társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer beveze
tését, valamint fejlesztését.

A csoportszintű politika a társaságcsoport minden tagjára érvényes. A Csoport 
rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikának való megfelelést.

Környezeti megfelelés

Az MVM Csoport a létesítményeinek üzemeltetését a kezelési utasításokban,  
a műszaki dokumentációkban és a vonatkozó jogszabályokban, engedélyek
ben foglalt követelmények betartása mellett végezte. A létesítmények szeny
nyezőanyag kibocsátásai az előírásoknak megfeleltek, a normál üzemmenet 
környezetterhelését nem haladták meg. 

Az MVM Csoport tagvállalatainak vezetői elkötelezettek a környezetvédelem
mel kapcsolatos megfelelés folyamatos fenntartásában és fontosnak tartják  
a Csoportról és annak tagjairól kialakult pozitív tapasztalat és kép megőrzését. 
A vezetői megközelítés értékelése az adott projektek sikeressége és a kapcso
lódó gazdasági és technológiai számítások alapján történik. 

Az MVM Csoportban 10 társaság működtet az MSZ EN ISO 14001es szabvány 

szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR), mely rendszereket fo
lyamatosan fejlesztenek. A társaságok vezetősége felel a környezetközpontú 
irányítási rendszer eredményességéért. 

A Környezetközpontú Irányítási Rendszer egyik alapvető jellemzője a környe
zetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése. A folyamatos fejlesztés a kör
nyezeti célok elérésével és a KIR, vagy bármely összetevője általános fejleszté
sével érhető el.

Az MVM Csoport környezetvédelmi megfelelőség iránti elkötelezettségét,  
valamint a vezető hozzáállásának eredményét is mutatja, hogy 2017ben  
nem fordult elő olyan eset, amelyben a környezetvédelmi jogszabályokat  
és szabályozásokat megsértették volna.

Az MVM Csoport kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi, környezeti, jogszabá
lyi megfelelésre, melynek értelmében a tulajdonába tartozó területeken – az 
elővigyázatosság elvének figyelembe vételével – pl. kármentesítés végzésével 
járul hozzá környezetünk állapotának javításához.

Az MVM Zrt. Lőrinci erőművi telephelyén a 2016ban feltárt szennyezéssel kap
csolatban 2017ben megtörtént a tényfeltárási záródokumentáció és a kármen
tesítésre vonatkozó műszaki beavatkozási terv illetékes hatóságnak történő 

Vértesi  
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benyújtása, mely alapján a hatóság elrendelte az érintett területek kármente
sítését és a beavatkozás alatti monitoringját, továbbá előírta a kármentesítés 
utáni „D” célállapot határértékeket TPH (összes ásványi szénhidrogén) vegyü
letekre, naftalinokra és összes PAHra (policiklusos aromás szénhidrogének) 
(naftalinok nélkül). 2017 őszén elkezdődött a kármentesítés a tényfeltárási zá
ródokumentációban szereplő két részterületen: a volt üzemanyagtöltő állomás 
területén és a régi olajtartály, napi olajtartály, illetve lefejtők környezetében. 
Az év végéig megtörtént a fenti területeken található műtárgyak elbontása/
kiemelése, valamint a szennyezett talaj cseréje. A szennyezéssel érintett terü
letről vett minták degradációs vizsgálata alapján megállapították, hogy a fellelt 
szennyezés a terület korábbi tulajdonosának 4050 évvel ezelőtti tevékenysé
géből származik, így a szennyezés nem hozható összefüggésbe a telephelyen 
jelenleg végzett tevékenységekkel.

Kockázatkezelési politika

Az MVM Csoport nemzeti tulajdonú vállalatcsoportként a prudens működés 
elvét követve, alapvetően alacsony kockázat felvállalására törekszik, ugyanak
kor a stratégiai célkitűzései kapcsán olyan új helyzetekkel szembesül, ahol más, 
korábban nem ismert kockázatok is megjelenhetnek. Az MVM Csoport vezeté
se ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felmerülő kockázatokat beazono
sítsa és szisztematikusan kezelje. 

A kockázatkezelés célja az MVM Csoport hosszú távú sikeres működésének 
támogatása az ezt befolyásoló kockázatok feltárása és az azokra adott meg
felelő válaszlépések által. 

Az MVM Csoportban zajló kockázatkezelési tevékenység során az alábbi  
kockázati témakörökre kiemelt figyelem irányul:

 – Szabályozott működés kockázatai
 – Piaci, ügyféligényváltozások, illetve ezekhez való alkalmazkodás
 – Pénzügyi kockázatok
 – Társaságirányítási kockázatok
 – Információbiztonság
 – Emberi erőforrást érintő kockázatok
 – Műszaki kockázatok
 – EBK (egészség, biztonság, környezetvédelem)

A kockázatok eredményes kezelésének kiemelt jelentősége van a vállalatcso
port növekedésének és sikerességének szempontjából, emellett hozzájárul a 
Csoport jó hírnevének fenntartásához. Tevékenysége során kiemelten foglal
kozik a kockázatok azonosításával, kezelésével, melynek során számba veszi  
a szervezet külső és belső környezetét, változásait, az érdekelt felek elvárásait, 
valamint követelményeit. Az MVM Csoport kockázatkezelésének középpont
jában a kockázatok és a lehetőségek közötti helyes egyensúly, illetve a kocká
zatok természetével és mértékével arányos kezelési módok alkalmazása áll. 

A kockázatokkal és azok kezelésével több szakterület is foglalkozik. Az MVM 
Csoport figyelemmel kíséri a pénzügyi emberi erőforrást érintő és műszaki 
kockázatokat, a szerződéskötési folyamatban mind a vevői, mind a szállítói 
oldalon felmerülő partner kockázatokat, a működési kockázatokat, lehetősé
geket, és intézkedést kezdeményez azok kezelésére. A folyamatokért felelős 
vezetők az üzleti folyamatokban tekintik át a kockázatokat és építik be a szabá
lyozóikba a kontrollokat. Az MVM Zrt. működési területének vonatkozásában 
az érintett szabályozó dokumentumok tekintetében meghatározott kockáza
tokat és kontrollokat nyilvántartja és folyamatosan felülvizsgálja.

Az MVM Csoport Integrált Kockázatkezelési rendszere magába foglalja  
102-15

102-30
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a kockázatkezelés elemeinek összefogását, valamint a stratégiai szintű  
kockázatok azonosítását, elemzését és visszamérését. A stratégiai szintű  
kockázatokat a Csoport Integrált Kockázatkezelési (ERM) szakterülete évente 
több alkalommal megtartott vezetői interjúk segítségével méri fel, majd ezek 
prioritását munkacsoportokban határozza meg. 

A rendszer ennek megfelelően lehetővé teszi az MVM Csoport, illetve annak 
tagvállalatai számára a kockázatok időben való azonosítását, értékelését, a 
kockázatkezelési folyamat eredményes koordinációját és a hatékony belső 
kommunikációt. A releváns kockázatok, akciótervek és azok megvalósításának 
nyomon követésére egységes módszertan áll rendelkezésre a Csoport minden 
tagvállalatánál. 

A kockázatmenedzsment folyamat többszintű szervezeti felépítése 

A kockázatmenedzsment folyamat többszintű szervezeti felépítése a kocká
zatok szisztematikus kezelésének támogatásán keresztül hozzájárul a társaság 
értékteremtő működéséhez: 

• MVM Zrt. Vezetői Testülete: A Vezetői Testület rendszeresen áttekinti  
a beérkező előterjesztésekben és tájékoztatókban megfogalmazott kocká
zatokat, ideértve a Csoport kockázatkezeléssel foglalkozó szervezeti egy
ségeitől érkező jelentéseket is, és javaslatot tesz a Vezérigazgató számára  
a megfelelő döntés meghozatalára.

• MVM Zrt. Igazgatósága: Az Igazgatóság a Vezérigazgató tájékoztatása 
alapján évente áttekinti az MVM Csoport aktuális kockázati portfólióját,  
illetve a legfőbb csoportszintű kockázatokat. 

• MVM Zrt. Felügyelő Bizottsága: A Felügyelő Bizottság éves gyakorisággal 
beszámoltatja az Igazgatóságot az egységes kockázatmenedzsment rendszer 
eredményeiről, valamint az MVM Csoport aktuális kockázati portfóliójáról. 

A kockázatkezelési politikával összhangban a központilag kezelt pénzügyi  
kockázatok társasági nyomon követését, mérését és irányítási területi beszámo
lását és beszámoltatását az MVM Zrt. Kockázatkezelési Osztálya végzi. A kocká
zatok méréséhez, kezeléséhez szükséges módszertant, a kapcsolódó előrejelzési 
és limit meghatározási modelleket, továbbá az azokhoz szükséges társasági és 
piaci adatköröket a Kockázatkezelési Osztály hagyja jóvá, illetve határozza meg. 
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Gazdálkodás 

12 Magvető finanszírozás (seed financing): a startup vállalatok életpályájának kezdeti szakaszában alkalmazott finanszírozási forma, amely az ötlet életképes üzleti vállalkozássá való átalakítását célozza meg.

A fenntartható fejlődési célok  
(Sustainable Development Goals, SDG) követése 

A fenntartható gazdasági fejlődés az MVM Csoport számára nem csak a nem
zetközi elvárásoknak való megfelelés céljából fontos. Az elvei, amelyek az ENSZ 
által megfogalmazott fenntartható fejlődési célokban (SDGk) tükröződnek, 
a cégcsoport számos stratégiai célkitűzésének is alapjául szolgál egy jövő és 
ügyfélorientált vállalatcsoport kialakítása érdekében. A 2017. évi fejlesztések, 
illetve operatív intézkedések visszaigazolják, hogy az MVM Csoport a fenntart
ható gazdálkodást nem csupán stratégiai szinten tartja fontosnak, hanem a 
gyakorlatban is sikeresen meg tudja valósítani. A fő tevékenysége, azaz az ener
giatermelés révén, az MVM Csoport jelentősen hozzájárul a hazai megfizethető 
és fenntartható energiaszolgáltatáshoz (7. SDG), mivel folyamatosan bővíti azon 
energiát termelő egységek portfólióját, amelyek ezt a célt szolgálják. A 2017. 
évi fejlesztések közé sorolható az évente bővülő napenergiát hasznosító erőmű 
kapacitás, illetve a paksi atomerőmű üzemidejének hosszabbítása (2017 decem
berében a IV. blokk is megkapta a 20 éves üzemidő hosszabbítást).

A 7. SDGcél keretében nemcsak a fenntartható energiatermelés, hanem az 
energiahatékonyság növelése is fókuszban áll. Ennek megvalósítása érdekében 
a cégcsoport idén is folytatta a világításkorszerűsítési programját, amely egyben 

elősegíti a felhasznált energia, és hosszútávon az operatív költségek csökkentését 
is. A fenntartható fogyasztásra való áttérés, illetve az erőforráshatékonyság javítá
sa egyben a 8. SDGcél és 12. SDGcél üzletszintű teljesítését is szolgálja. A meg
nevezett SDGket támogató intézkedések körébe tartozik a hazai emobilitás piac 
aktív fejlesztése a megfelelő infrastruktúra és szolgáltatások létrehozása révén. 
Továbbá az átviteli hálózat fejlesztése is jelentősen hozzájárul a gazdasági fejlő
dési cél, illetve az infrastruktúra, a technológiafejlesztés és az innováció területén 
kivitelezett intézkedések (9. SDGcél) megvalósításához. A K+F és innovatív tech
nológiák támogatását az MVM Csoport kiemelt fontossággal kezeli, ezért létre
hozta a Smart Future Lab Zrt.t, amely magvető finanszírozást12 biztosít és szakmai 
inkubátorként szolgál a hazai startupok számára. Összességében az MVM Cso
port K+F tevékenység és más klímavédelmi szempontból innovatív technológiák 
kifejlesztésének finanszírozására biztosít 10 millió USD keretet 2016tól 2020ig.

Végül, de nem utolsó sorban, az MVM Csoport, mint a legnagyobb hazai ener
getikai szereplő, kiemelten fontosnak tartja, hogy kivegye részét a klímaválto
zás ellen folytatott küzdelemben. Az MVM Csoport a teljes portfólióját érintő, 
ambiciózus célértéket tűzött ki az üvegházhatású gáz (ÜHG) csökkentésére, 
ami hozzájárul az éghajlatváltozás elleni fellépéshez, illetve a 13. SDGcél  
megvalósításához. A 2010es bázisévhez viszonyított 30%os ÜHGkibocsátás 
csökkentést már 2016ban elérte a vállalatcsoport.
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Sum János, MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettes

”A kedvező nemzetközi konjunktúra és az európai uniós támogatások pozitívan hatottak a magyar gazdasági fejlődésre és az energiafo-

gyasztás is növekedett. A 4 %-ot meghaladó hazai GDP bővülés következtében a bruttó villamosenergia-fogyasztás 2,3 százalékkal emelke-

dett, a földgáz felhasználás is közel 8 százalékkal haladta meg a 2016. évi értéket, részben az év eleji extrém hideg időjárás következtében.

A korábbi árcsökkenési trendek megtörni látszottak 2017-ben a nyersanyagpiacokon. A villamos energia ára 2017-ben Európa-szerte,  

így Magyarországon is növekedett. 2017-ben a HUPX-en (áramtőzsde) a másnapi zsinór termék ára éves átlagban mintegy 40 százalékkal 

emelkedett. Ennek oka a szélsőséges időjárás és a beárazódó rendelkezésre állási kockázatok mellett a növekvő villamosenergia-igény, 

de már mutatkoznak a forrásszűkösség jelei is. A földgáz 2017-es éves átlagára a holland földgáztőzsdén (TTF) 17 EUR/MWh volt, mely 

továbbra is alacsonyabb a 2016-ot megelőző évek szintjénél. 

A kedvező piaci viszonyokat a Csoport csak részben tudta kihasználni, mivel jelentős a hatósági áraknak való kitettsége, az árszabályozás 

csak késleltetve reagál a piaci változásokra. 

A 2017-es év jelentős eseménye volt, hogy az MVM Csoport 50 százalékos részesedést szerzett a Nemzeti Közművek Zrt.-ben, ennek 

hatása már a pénzügyi kimutatásokban is megjelenik. A közös szinergiák kihasználása az elkövetkező időszak kiemelt feladata.

Az MVM Csoportnak a korábbinál sokkal kompetitívebb környezetben kell helyt állnia, ahol a jelenlegi versenytársak mellett számos  

agilis, a hagyományos energiaiparon kívüli, új belépő vállalattal kell versenyezni a kapacitások kiépítése, üzemeltetése, valamint  

a kereskedelem és az ügyfelek kiszolgálása területén is.

A gazdálkodást tekintve kiemelendő, hogy történetének legnagyobb árbevételét érte el az MVM Csoport 2017-ben, miközben  

legfontosabb feladata továbbra is a hazai ellátásbiztonság garantálása, valamint a rezsicsökkentés eredményeinek védelme volt, melyet 

versenyképes árú energia biztosításával valósított meg mind a villamosenergia-, mind pedig a földgázellátás területén. 

A társaságcsoport elsődleges feladatát 2017-ben is stabil gazdálkodás és finanszírozás mellett látta el. A Csoport adózott eredménye 

ugyan csökkent, azonban ez a csökkenés jelentős részben egyszeri, illetve külső tényezők következménye.
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Közvetett gazdasági hatás

Az MVM Csoport 20162020 közötti stratégiájának keretében kitűzött közép
távú célok tükrözik a vállalatcsoport elkötelezettségét a pozitív közvetett gaz
dasági hatás hosszú távú biztosítása mellett. A jövőképe egy regionálisan is 
versenyképes, jövő és ügyfélorientált vállalatcsoport kialakítása, amely a folya
matos innováció mellett felelős, fenntartható és biztonságos energiaellátást  
és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek. 

Az MVM Csoport az elfogadott stratégiájában megfogalmazott célok elérése, 
valamint a forrásgazdálkodás átláthatóságának és hatékonyságának növelése 
érdekében csoportszintű szabályzatban rögzítette a fejlesztési források felhasz
nálásához kapcsolódó feladatokat, szabályokat. A fejlesztési igények, projektek 
forrásallokációjával, forrásfelhasználásával kapcsolatos konzultatív, legfelsőbb 
vezetői testület a Beruházási és Befektetési Bizottság, majd 2017. közepétől 
döntéselőkészítő fórumként létrehozásra került az Allokációs Bizottság. Az MVM 
Csoport több területen végez fejlesztéseket annak érdekében, hogy közép és 

hosszútávon hozzájáruljon Magyarország gazdasági teljesítményének javításához 
figyelembe véve a környezeti fenntarthatóság alapelveit. A 2017. évben az MVM 
Csoport több olyan beruházást is végrehajtott energiatermelési és szállítási  
területeken, amelyek a gazdasági fenntarthatóságot szolgálják.

A 2017ben kivitelezett kiemelkedő fejlesztések, amelyek egy külön fejezetben 
kerültek kifejtésre (lásd az 57. oldaltól), a következő célkitűzések keretében  
valósultak meg: 

 – Az MVM Csoport hazai emobilitás szektor aktív és meghatározó piaci  
szereplőjévé válása 

 – A megújuló energiaforrások hazai termelési részarányának növelése 
 – Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjainak 20 évvel történő üzemidő  

hosszabbításához kapcsolódó biztonságos és stabil villamos energia
termelést biztosító beruházások megvalósítása

 – A hálózatfejlesztés megvalósítása az ellátásbiztonság szinten tartásához, 
illetve lehetőség szerinti emeléséhez a MAVIR ZRt. által 

A Csoport finanszírozása szempontjából 2017-ben kiemelt jelentőséggel bírt egy 200 milliárd forint keretösszegű rulírozó hitelszerződés 

megkötése, mely rendkívül kedvező finanszírozási feltételeket biztosít a következő öt évre.

A jövőt tekintve a gazdálkodás alapjai stabilak, a növekedési kilátások kedvezőek, de a Csoportra a következő években számos kihívás 

vár. A gyors ütemű technológiai fejlődés hatására a korábbi energetikai modellek és értékláncok átalakulnak, változtatásra kényszerítve 

a hagyományos energetikai cégeket, melyre az MVM Csoportnak is fel kell készülnie. A hosszútávon fenntartható és biztos jövedelem-

termelő képesség megőrzése érdekében az MVM Csoport kiemelt hangsúlyt fektet a hatékonyság folyamatos fejlesztésére, illetve a mű-

ködésében rejlő tartalékok feltárására.”
GH103-1
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A lényegesnek minősített gazdasági témakörök

A 2017. évről szóló Integrált Jelentés gazdálkodást bemutató fejezete hangsúlyt helyez az Érdekelt Fórumon lényegesnek minősített hat gazdasági témakörre.

Az MVM Csoport gazdálkodását bemutató információk a konszolidációba bevont társaságokra vonatkoznak. A társaságcsoportot 2017. december 31én,  
a tulajdoni jogokat tekintve 1 anya, 42 leány, 13 közös vezetésű, 10 társult és 16 egyéb részesedési viszonyú vállalkozás – azaz összesen 82 társaság – alkotta. 

A 2016. évi állapothoz viszonyítva a 2017. évben a konszolidációs körben az alábbi változások történtek:

 – Megalapításra került az MVM Titán Zrt. és a HUDEX Energiatőzsde Zrt.
 – Az MVM Zrt. tőkeemelés útján 50%+1 részvény mértékű befolyást szerzett 

az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.ben, ami 2017. januárjában 
100%os tulajdonosává vált a DÉMÁSZ Zrt.nek és annak leányvállalatának,  
a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.nek. 

 – 2017 júniusában az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. apport 
útján megszerezte az MFB Zrt. tulajdonában álló FŐGÁZ Zrt.t és annak 
leányvállalatait. A tranzakció sorozattal az ENKSZ Első Nemzeti Közműszol
gáltató Zrt. neve NKM Nemzeti Közművek Zrt.re módosult és tulajdonosi 
szerkezete is átalakult, tulajdonosai 50%ban a Magyar Állam és az MFB Zrt., 
illetve 50 %ban az MVM Zrt. lett. A fentiek alapján az MVM Csoport közös 
vezetésű vállalkozásai 11, társult vállalkozásai 3, egyéb részesedési viszonyú 
vállalkozásai 2 társasággal bővültek. 

 – A Smart Future Lab Zrt. startup befektetéseinek köszönhetően az MVM 
Csoport 1 közös vezetésű vállalkozással (Smart Charging Kft.) és 2 társult 
vállalkozással bővült (Drone Technologies Kft., Poizo Kft.).

 – A HUPX Derivatív Zrt. beolvadt a HUPX Zrt.–be.
 – A Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.ben lévő 

jelentős tulajdoni részesedés térítésmenetesen átadásra került az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központnak.

 – A DélDunántúli Humánerőforrás Nonprofit Kft. „v.a.”, társult vállalkozás 
végelszámolással megszűnt.

 – A PowertoGas Hungary Kft. társult vállalkozás egyéb részesedési viszonyú 
vállalkozássá vált.

GAZDASÁGI  
TELJESÍTMÉNY ÉS HATÁS

KOCKÁZAT- 
MENEDZSMENT 

ERŐMŰ IRÁNYÍTÁS  
ÉS TELJESÍTMÉNY ELLÁTÁSI LÁNC JELENTŐS BERUHÁZÁSOK 

ÉS FEJLESZTÉSEK
NUKLEÁRIS ERŐMŰ 

LESZERELÉSE 
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2017-ben a konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok  
és azok tevékenysége13

 – MAVIR ZRt.: az átviteli hálózatot működteti és rendszerirányítási tevékeny
séget folytat,

 – MVM Paksi Atomerőmű Zrt.: villamosenergiatermelést végez nukleáris 
üzemanyagból,

 – Vértesi Erőmű Zrt.: a társaság oroszlányi erőművében 2015. december  
31ével befejeződött a hő és villamosenergiatermelés, 2016. január 1jével 
megkezdődött a négy blokk konzerválási folyamata,

 – MVM Partner Zrt.: villamosenergia és földgázkereskedelmi tevékenységet 
végez,

 – MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd: 2010 decemberében alapította az MVM 
Partner Zrt., villamosenergiakereskedelmi tevékenységet végez Szerbiában,

 – MVM Partner d.o.o.: 2011 márciusában alapította az MVM Partner Zrt.,  
villamosenergiakereskedelmi tevékenységet végez Horvátországban,

 – MVM Energy Romania S.R.L.: 2011 májusában alapította az MVM Partner 
Zrt. Romániában történő villamosenergiakereskedelmi tevékenység végzé
se céljából. A társaság 2014ben került az MVM Zrt. közvetlen tulajdonába,  
a Hivatalos S.R.L.t tulajdonló holdingvállalat,

 – MVM OVIT Zrt.: hálózati létesítmények, erőművi rendszerek kivitelezésével, 
továbbá acélszerkezetgyártással foglalkozik,

 – MVM ERBE Zrt.: energetikai létesítmények tervezését, beruházások  
bonyolítását végzi, 

 – Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.: számviteli és pénzügyi szolgáltatásokat 
nyújt a társaságcsoport és külső felek számára,

 – MVM GTER Zrt.: fő tevékenysége villamosenergiatermelés, a tartalék erőmű

13 A jelentés pénzügyi fejezete a konszolidációba bevont társaságokra terjed ki.

vek rendelkezésre állásának biztosítása, valamint a saját, illetve az MVM Zrt. tu
lajdonú gyorsindítású tartalék gázturbinás erőművek kezelése és üzemeltetése,

 – MVM MIFŰ Kft.: Miskolc város távhőellátását biztosítja, ezen kívül villamos 
energiát is termel a társaság,

 – MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.: a tulajdonában lévő gázturbinás  
kogenerációs fűtőerőművel hőenergiát és villamos energiát termel,

 – ATOMIX Kft.: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. leányvállalata, annak területén 
végez szolgáltatásokat,

 – HUPX Zrt.: a MAVIR ZRt. áramtőzsde működtetésével foglalkozó leányvállalata,
 – CEEGEX Zrt.: 2011 júniusában alapította a HUPX Zrt. a hazai szervezett 

gázpiac létrehozására és működtetésére,
 – HUDEX Energiatőzsde Zrt.: 2017 májusában alapította a HUPX Zrt.  

A társaság feladata a pénzügyi áram és gáztőzsde működtetése,
 – MVMI Zrt.: a társaságcsoport tagjainak informatikai szolgáltatást nyújt,
 – ENERGO-MERKUR Kft.: elsősorban villamos szerelvények, kábelek  

kereskedelmét végzi,
 – MVM HOTEL PANORÁMA Kft.: fő tevékenysége üdültetés,
 – NIKER d.o.o.: Horvátországban bejegyzett, üdültetéssel foglalkozó  

leányvállalat,
 – Római Irodaház Kft.: fő tevékenysége a társaságcsoport székhelyéül szol

gáló Budapest, Szentendrei úti irodaépület üzemeltetése és bérbeadása  
a társaságcsoport tagjai részére,

 – MVM Hungarowind Kft.: fő tevékenysége villamosenergiatermelés  
szél és napenergiából,

 – MVM NET Zrt.: kormányzati célú, Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) 
szolgáltatásokkal; technológiai célú, rendszerérdekű távközlési szolgáltatá
sokkal; illetve üzleti célú távközlési szolgáltatások nyújtásával foglalkozik,
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 – POWERFORUM Zrt.: fő tevékenysége villamosenergiakereskedési informá
ciós felület üzemeltetése,

 – KOM Központi Okos Mérés Zrt.: A MAVIR ZRt. által alapított projekttár
saság célja az okos mérés és az okos hálózatok hazai bevezetésének  
az előkészítése,

 – Magyar Földgázkereskedő Zrt.: hosszú távú gázbeszerzési szerződéseivel 
több különböző forrásból biztosítja Magyarország gázellátását, valamint 
kiszolgálja a fogyasztókat,

 – MFGK Austria GmbH: 2014 novemberében alapította a Magyar Földgáz
kereskedő Zrt. gázkereskedelmi tevékenység végzése céljából Ausztriában, 

 – MFGK Slovakia s.r.o.: 2015 decemberében alapította a Magyar Földgáz
kereskedő Zrt. és az MFGK Austria GmbH gázkereskedelmi tevékenység  
végzése céljából Szlovákiában, 

 – Magyar Földgáztároló Zrt.: négy földalatti tárolója biztosítja a vállalkozások, 
illetve a lakosság ellátásának biztonságát,

 – MVM Partner DOOEL Skopje: 2014 áprilisában alapította az MVM Partner 
Zrt., villamosenergiakereskedelmi tevékenységet végez Macedóniában,

 – MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.: a társaság fő tevékenysége Oroszlány 
város, valamint Bokod község távhőellátásának biztosítása,

 – MVM BSZK Zrt.: az MVM Csoport működési keretrendszeréhez igazodó, 
biztonsági szolgáltatási tevékenység önálló végzése,

 – MVM Future Energy Technology S.R.L (korábbi nevén: Hivatalos S.R.L.): 
romániai vízerőművet tulajdonló társaság, melynek fő tevékenysége  
villamosenergiatermelés, 

 – HSSC Szolgáltató Központ Kft.: az MNV Zrt. tulajdonában álló társaságok 
részére végez számviteli, bérszámfejtési és kontrolling szolgáltatást,

 – MVM NET Adatközpont Kft.: 2016 júniusában alapította az MVM NET Zrt.  
a MAVIR ZRt. gödi alállomásán létesítendő informatikai adatközpont meg
valósítására,

 – Smart Future Lab Zrt.: 2016 januárjában alapította az MVM Zrt., melynek 
elsődleges célja az MVM Csoport jövőbeli K+F+I tevékenységének szakmai 
támogatása, ezen belül is az energetikához kapcsolódó üzleti célú startup 
vállalkozások inkubációja, számukra egy fejlesztéstámogató platform kiala
kítása, az induló vállalkozások képzése, mentorálása, valamint támogatásuk 
az eredményes piacra jutáshoz,

 – MVM International AG: 2016 augusztusában alapította Svájcban az MVM Zrt. 
azzal a céllal, hogy különböző nemzetközi megállapodások és együttműködé
sek keretében az MVM Csoport több évtizedes széles körű szakmai tapasztala
taira támaszkodva tudásmenedzsmentet, illetve oktatási célú szolgáltatásokat 
nyújtson a külföldi partnerek számára, illetve elősegítse az MVM Csoporton kí
vüli további potenciális magyarországi érintettek (pl. felsőoktatási intézmények) 
közreműködését, és más nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartását,

 – NRG Finance Kft.: villamosenergiatermelést, hőértékesítést és eszköz 
bérbeadási tevékenységet végez,

 – Rába Energiaszolgáltató Kft.: hosszú távú szerződések keretében ipari parki 
energiaszolgáltató jelleggel látja el a Rába Csoport telephelyein (összesen  
6 helyen) az ott található cégeket különböző energiafajtákkal, valamint  
üzemeltetési szolgáltatásokat végez.

 – MVM Titán Zrt.: 2017 februárjában alapította az MVM Zrt. feladata, hogy 
akvizíciók, valamint barna és zöldmezős beruházások végrehajtásával  
elsősorban az erőművi gyártás területén összpontosítsa, illetve pótolja  
a csoportban hiányzó képességeket és kapacitásokat. 

A konszolidációba tőkerészesedés arányában teljes körűen bevont közös  
vezetésű vállalkozások és azok tevékenysége:

 – NKM Nemzeti Közművek Zrt.: fő tevékenysége a vagyonkezelés,
 – NKM Optimum Zrt.: az NKM Plusz Zrt.t tulajdonló holdingvállalat,
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 – NKM Plusz Zrt.: a társaság gázkereskedelem végzése céljából került  
létrehozásra, de jelenleg nem folytat ilyen jellegű tevékenységet,

 – NKM Áramszolgáltató Zrt.: fő tevékenysége a villamosenergiakereskedelem,
 – NKM Áramhálózati Kft.: fő tevékenysége a villamosenergiaelosztás,
 – NKM Földgázszolgáltató Zrt.: fő tevékenysége a gázkereskedelem,
 – NKM Földgázhálózati Kft.: fő tevékenysége a gázelosztás,
 – Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.:  

fő tevékenysége a mérőműszer gyártás,
 – NKM Mobilitás Kft.: fő tevékenysége sűrített (CNG) üzemanyaggal  

működő gépjárműveket üzemeltető ügyfelek kiszolgálása,
 – KAPOS CNG Kft.: fő tevékenysége sűrített (CNG) üzemanyaggal  

működő gépjárműveket üzemeltető ügyfelek kiszolgálása,
 – Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.: fő tevékenysége távhőtermelés,  

ezen kívül kapcsoltan villamos energiát is termel a társaság.

A konszolidációban társultként kezelt vállalkozások 

LEÁNYVÁLLALATOK
 – Kárpát Energo Zrt. „f.a.”: fő tevékenysége erőműberuházás, az MVM Zrt. 

2011. január 14i közgyűlésének határozata alapján a beruházás finanszírozá
sát megszüntette.

KÖZÖS VEZETÉSŰ VÁLLALKOZÁSOK
 – „EKS Service” Kft.: döntően távvezetékkorrózióvédelemmel foglalkozó 

társaság
 – Smart Charging Kft.: a Smart Future Lab Zrt. résztulajdonában álló cég az 

elektromos autók használóinak fejlesztett alkalmazással kívánja optimalizálni 
az eautó töltésének tervezését. Fő tevékenysége egy átfogó, útvonalterve
zésen és akkumulátor töltöttségi állapoton alapuló intelligens töltéstervező 
alkalmazás prototípusának kifejlesztése.

TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK
 – Dunamenti Erőmű Zrt.: villamosenergiatermelést végző vállalkozás,  

amelyben az MVM Zrt.nek jelentős részesedése van,
 – Mátrai Erőmű ZRt.: alapvetően villamosenergiatermelést és ehhez  

kapcsolódó szénbányászati tevékenységet folytató jelentős részesedés,
 – Déli Áramlat Magyarország Zrt.: A társaság a Déli Áramlat magyarországi 

szakaszának projektcége. A projektcég jelenleg nem folytat tevékenységet, 
mivel a projekt megvalósulása nem valószínű.

 – Agri LNG: a projekt célja biztosítani, hogy az azeri földgáz eljusson  
Közép és DélkeletEurópa államaiba. A projekt keretében az azerbajdzsáni 
Sangachal terminált csővezeték kapcsolná össze a Grúzia Feketetenger 
melléki Kulevi kikötőjével, ahol cseppfolyósító terminál építését tervezik. 
AGRI földgázvezeték projektben érintett országok – Azerbajdzsán, Grúzia, 
Magyarország és Románia. A társaság a megvalósíthatósági tanulmányt  
elvégezte, a projekt további sorsáról még nem született döntés.

 – Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt.: fő tevékenysége a földgázkereskedelem.
 – Drone Technologies Kft.: fő tevékenysége olyan adatbáziskezelő szoftver 

fejlesztése, amely drónra szerelt érzékelők által begyűjtött adatokból képes 
a távvezetékek optimális kiépítéséhez, karbantartásához információkat  
szolgáltatni.

 – Poizo Kft.: fő tevékenysége egy infravörös, a jelenlegi fűtési rendszerek 
mellett használható kiegészítő fűtőegység fejlesztése.

 – Gerecsegáz Kft.: fő tevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan  
bérbeadása, üzemeltetése.

 – Komunálinfo Zrt.: fő feladatai közé tartozik szakági közműtérképek 
készítése, ipari geodéziai, valamint közműnyilvántartási munkák magas  
színvonalú elvégzése.

 – Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.: fő tevékenysége távhő  
és melegvíz szolgáltatás, valamint villamosenergiatermelés.
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MŰSZAKI ÉS GAZDÁLKODÁSI KULCSMUTATÓK

Az MVM Csoport a 2017es üzleti évet a 2016os üzlet évi 66 353 millió Fthoz 
képest 14 785 millió Ft adózás előtti eredménnyel zárta. Az MVM Csoportnak 
a 2017. évben ténylegesen 10 954 millió Ft (2016: 14 462 millió Ft) adófizetési 
kötelezettsége keletkezett, amely a társasági adó és az energiaellátók jövede
lemadójának elszámolása alapján keletkezett adófizetési kötelezettség.

Történetének legnagyobb árbevételét érte el az MVM Csoport 2017ben, a 
társaságcsoport konszolidált árbevétele elérte az 1 331 milliárd forintot, közel 
300 milliárd forinttal meghaladva az előző évit. Az MVM Csoport legfontosabb 
feladata 2017ben is a hazai ellátásbiztonság garantálása, valamint a rezsi
csökkentés eredményeinek védelme volt, melyet versenyképes árú energia 
biztosításával valósított meg mind a villamosenergia, mind pedig a gázellátás 
területén. A társaságcsoport elsődleges feladatát 2017ben is stabil gazdálko
dás és finanszírozás mellett látta el, 3,9 milliárd forint pozitív adózott eredmény 

mellett. Az adózott eredmény 2016hoz képest csökkent, azonban ez a csök
kenés jelentős részben egyszeri, illetve külső tényezők következménye.

Az árbevétel növekedés elsősorban az NKM Nemzeti Közművek Zrt.ben  
történt 50 százalékos tulajdonszerzés eredménye, továbbá az árbevételhez 
jelentős mértékben hozzájárult az értékesített földgáz mennyiségének növe
kedése. Az adózott eredmény csökkenését jelentős részben a pénzügyi ered
ményben szereplő egyszeri hatások magyarázzák, nagyrészt egyes befekte
tésekre elszámolt értékvesztések.

További külső, eredmény romlást okozó tényezőként jelentkezett 2017ben  
a villamosenergiakereskedelemben az egyetemes szolgáltatók felé történő 
értékesítés jogszabályilag meghatározott nagykereskedelmi árának csökkenté
se, miközben a tőzsdei beszerzési árak felfelé indultak az év folyamán, nyomást 
helyezve a beszerzési oldalra. A verseny erősödése több piaci szegmensben is 
csökkentette a villamosenergiakereskedelem jövedelmezőségét.

102-7
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Az MVM Csoport eredménye (millió Ft)* 2016 2017

Üzemi tevékenység eredménye 57 161 30 652

Értékesítés nettó árbevétele 1 034 149 1 331 086

Aktivált saját teljesítmények értéke 24 753 25 061 

Egyéb bevételek 79 502 62 361

Anyagjellegű ráfordítások 835 105 1 114 512

Személyi jellegű ráfordítások 96 154 111 506 

Értékcsökkenési leírás 53 621     61 303 

Egyéb ráfordítások 96 363    100 535

Pénzügyi műveletek eredménye 9 192 – 15 867 

Pénzügyi műveletek bevételei 35 462 45 050

Pénzügyi műveletek ráfordításai 26 270 60 917

Adózás előtti eredmény 66 353 14 785 

Adófizetési kötelezettség 14 462 10 954 

Konszolidálásból adódó társasági adó különbözet (+/–) – 3 465 87

Adózott eredmény 48 426 3 918

Leányvállalatok adózott eredményeiből külső tagok részesedése 46 12

Korrigált adózott eredmény 48 380 3 906

Adott támogatások 5 050 3 349

Társasági adókedvezmény 5 000 440

* A 2017. évről készített konszolidált beszámoló adatai a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek bemutatásra.
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Az MVM Csoport műszaki és gazdasági kulcsmutatói** ME 2016 2017

Erőművek beépített teljesítőképessége MWe 2 929 2 929

Erőművek beépített hőteljesítménye MWth 6 659 6 659

Termelt villamos energia (bruttó) GWh 16 437 16 514

Vásárolt villamos energia GWh 18 167 22 538 

Értékesített villamos energia GWh 34 146 38 329

Értékesített hőmennyiség TJ 2 619 2 843

EBITDA M Ft 110 782 91 955

Összes eszköz M Ft 1 439 571 1 522 900

Saját tőke M Ft 815 601 788 569

Befektetett eszközök aránya % 57,78 60,17

Eszközarányos eredmény (ROA) % 3,36 0,26

Sajáttőkearányos eredmény (ROE) % 5,94 0,50

Árbevételarányos nyereség (ROS) % 4,68 0,29

Egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS) Ft 1 256 102

Nettó adósság / saját tőke (eladósodottsági ráta) – 0,03 0,07

Nettó adósság / EBITDA – 0,19 0,57

EBITDA / fizetett kamat (kamatfedezeti mutató) – 58,21 35,56

Működési cash flow M Ft 116 090 83 378

Konszolidált tárgyévi beruházások M Ft  62 942 80 354

** A kulcsmutatók bázis időszakra vonatkozó adatainak a bemutatása a 2016. évi közzétett Integrált Jelentéssel egyezően szerepel a fenti kimutatásban. 

EU1

EU2

MVM3
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Állami támogatások 

2017. évben az MVM Csoport a következő jelentősebb állami és EUs támo
gatásokat kapta:

 – Az MVM NET Zrt. 2016ban GINOP pályázatok keretében nyert EUs támo
gatást, amelyet eszközbeszerzésre, optikai gerinchálózat, valamint elérési 
hálózat fejlesztésre fordíthat. A pályázat keretében a tárgyévben folyó sított 
összege 1 500 millió Ft volt.

 – A KOM Központi Okos Mérés Zrt. az Intelligens Hálózat Mintaprojekt meg
valósításához kapott támogatást 20152017. években. A projekt fő feladata 
egy országos okos hálózati rendszer bevezetési lehetőségeinek vizsgálata  
a beruházási elemek működési és üzemeltetési tapasztalatainak kiértéke
lésével. A tárgyévben folyósított támogatás összege 1 232 millió Ft volt.

 – Az MVM Zrt. 2016ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi  
Egyetemmel, valamint ipari partnerekkel (Siemens, Nokia, Richter) közös 

konzorcium tagjaként sikeresen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési  
és Innovációs Hivatal (NKFIH) „FIEK_2016” támogatására. A Felsőoktatási  
és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) létrehozásához és a kapcsolódó 
kutatómunkához a támogató összesen 3 959 millió Ft vissza nem térítendő 
forrás került biztosításra a konzorcium egésze számára. Ebből az MVM Zrt. 
433 millió Ft támogatást kap 500 millió Ft összegű önrész mellé, melyet a 
2017 áprilisában kezdődött, négy éves K+F programra fordíthat. A megújuló 
alapú villamosenergiatermelés rendszerbe illesztésére fókuszáló kutatási 
program első éves szakasza során előkészítő tanulmányok kerültek kidol
gozásra, valamint egy egyedülálló képességekkel rendelkező valós idejű 
villamos szimulációs laboratórium kialakítása kezdődött el.

 – Az MVM Hungarowind Kft. 2017ben KEHOP pályázat keretében újonnan 
létesítendő PV erőművekre kapott állami támogatást 17 200 millió Ft  
értékben. Az alábbi táblázat szemlélteti az egyes pályázatokra kapott  
összegeket:

Projekt megnevezése Projekt azonosítószáma Támogatás összege (E Ft)

4 MW teljesítményt meghaladó fotovoltaikus beruházás KEHOP5.1.117201700001 3 255 565

Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán KEHOP5.1.117201700002 3 144 432

Fotovoltaikus erőművek létesítése a TITÁSZ területén KEHOP5.1.217201700001 2 099 998

Fotovoltaikus erőművek létesítése az ELMŰÉMÁSZ területén KEHOP5.1.217201700002 2 299 997

Fotovoltaikus erőművek létesítése az ÉDÁSZ területén KEHOP5.1.217201700003 2 100 004

Fotovoltaikus erőművek létesítése a DÉMÁSZ területén KEHOP5.1.217201700004 1 900 001

Fotovoltaikus erőművek létesítése a DÉDÁSZ területén KEHOP5.1.217201700005 2 399 999

201-4
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dr. Kiss Csaba, MVM Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettes

”Az MVM Csoport termelő-, illetve műszaki szolgáltató tagvállalatai 2017. évben is jelentős mértékben hozzájárultak  

a vállalatcsoport eredményességéhez.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjai  minden eddiginél több, összesen 16 097,6 GWh villamos energiát termeltek, amely a hazai igé-

nyek 35,3%-át fedezte, míg az itthoni termelés 50%-át adta. A 15 hónapos üzemanyagciklus bevezetésének köszönhetően  

a 2. blokk 2017-ben megállás nélkül üzemelt, így teljesítménymutatója 100%-os, melynek eredményeképpen az erőmű rendelkezésre 

állása –91,88% lett, amely az erőmű történetében az eddigi legmagasabb érték. Az 1., 2. és 3. blokkok sikeres üzemidő-hosszabbítását 

követően, 2017. december 19-én az atomerőmű 4. blokkja is megkapta az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyét további 20 

év időtartamra történő üzemeltetésre. 

A rendszerirányító utasítására, 2017. év során több alkalommal is, átlagosan 97,91%-os rendelkezésre állással üzemeltek a gázturbinás 

erőművek, biztosítva Magyarország villamosenergia-ellátásának folyamatos és zavartalan működését.

Az MVM Csoport fűtőművei és fűtőerőművei is az elvárásoknak megfelelően teljesítettek. Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. kazán-

jai 2017. évben 406 464 GJ hőenergiát értékesítettek, 100%-os rendelkezésre állás mellett. Mint kapcsolt energiatermelő létesítmények 

az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. és az MVM MIFŰ Kft. – a regionális hőigények maradéktalan kielégítése mellett – a rendszerszintű 

szabályozás érdekében keletkezett feladatait is magas szakmai színvonalon teljesítette. 2017-ben az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft., 

86,54% rendelkezésre állás mellett, 225 291 MWh villamos energiát, valamint 1 531 430 GJ hőenergiát, míg az MVM MIFŰ Kft., 97,86% 

rendelkezésre állás mellett, 55 683 MWh villamos energiát, valamint 585 049 GJ hőenergiát értékesített.

Az MVM OVIT Zrt. 2017. évben is tevékenyen részt vett a magyar villamos átviteli hálózat ellátásbiztonságának növelését szolgáló be-

ruházásokban és rekonstrukciókban, valamint jelentős szerepvállalásra készül a hazai megújuló energia felhasználását célzó beruházá-

sokban. Az MVM Csoport mérnöki szolgáltatója, az MVM ERBE Zrt. felhasználva az elmúlt évtizedek során felhalmozott tapasztalatait és 

szaktudását, idén is aktívan részt vett a hazai erőművi beruházási-, illetve beruházás-előkészítési feladatokban.

MVM 5



50 INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017Az MVM Csoportról
GAZDÁLKODÁS

Az MVM Zrt. termelési és műszaki vezérigazgató-helyettes szervezete 2017-ben jelentősen átalakult, annak érdekében, hogy egy  

folyamatalapú, hatékonyabb szervezeti struktúra mentén legyen megvalósítható a termelő és a műszaki szolgáltató tagvállalatok  

központosított, integrált együttműködése. Az irányítási szakterülethez tartozó leányvállalatok számára a minőségi és gyors funkcionális 

beszerzés- és beruházás-támogató szolgáltatások nyújtása érdekében új szervezeti egység jött létre, mely hatékonyan képes támogatni 

a termelési és műszaki szakterülettel szemben támasztott elvárások és követelmények teljesülését.

Támogatva Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében foglaltakat, az MVM Csoport az eddig összesen több mint 

40 MW megújuló bázisú energiatermelő kapacitásának bővítéséről döntött. A Megújuló Program keretében avállalatcsoport – támogatva 

Magyarország és az Európai Unió klímavédelmi törekvéseit – több mint száz telephelyen, összesen ~100 MWp kapacitású fotovoltaikus 

erőmű létesítését kezdte meg 2017. évben.

Az MVM Csoport termelési portfóliójába tartozó egységek beépített teljesítőképességének és villamosenergia-termelésének tervezése,  

pontos nyomon követése érdekében kezdődött el a Központi Termelés Megjelenítő (KTM) rendszer kialakítása. A KTM segítségével 

mind műszaki (rendszerszabályozási stb.), mind piactervezési, kereskedelmi szempontból a csoporthoz tartozó termelő egységek üzeme 

optimalizálható lesz, melynek köszönhetően az MVM Csoport termelői portfóliójának eredményessége várhatóan tovább javul.”
Termelési mutatók 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2017ben a bruttó hazai 
villamosenergiafelhasználás 52 532 GWh (+5,5%), az import mennyisége 
19  803 GWh (+10,3% 2016hoz képest) és a bruttó hazai termelés 32 729 GWh 
(+2,73%) volt. Az import részaránya a hazai felhasználásból 37,7% (+1,67% 
a  tavalyi évhez képest) volt. A hazai villamos energia igény kiszolgálásához 
az MVM Csoport 15 606 GWhval járult hozzá (a termelt és kiadott villamos 
energia értéke a lenti táblázatban található). Termelőként az MVM Csoport 

a Paksi Atomerőmű révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjai rekordnagyságú, összesen  
16 098 GWh villamos energiát termeltek, amely a hazai igények 35,7%át 
fedezte, míg az  itthoni termelés 50%át adták. Továbbá a Csoport egyre 
jelentősebb mértékben nyit a megújuló energiaforrások, különösen  
a napenergia hasznosítása felé. A tervek szerint 2018 végére az MVM 
fog Magyarország legnagyobb megújuló energia termelő kapacitásával 
rendelkezni. E cél elérése érdekében jelenleg két nagy 20 MW, illetve  
108 db 0,5 MW kapacitású naperőmű építése zajlik. 

201-1



51 INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017Az MVM Csoportról
GAZDÁLKODÁS

Tétel Mértékegység
MVM Csoport

2016 2017

Beépített villamos teljesítőképesség MWe 2 929 2 929

Szén MWe 240 240

Földgáz MWe 239 239

Tüzelőolaj/fűtőolaj MWe 410 410

Nukleáris MWe 2 000 2 000

Megújuló összesen MWe 40 40

Megújuló/szél MWe 23 23

Megújuló/nap MWe 10 10

Megújuló/víz MWe 7 7

Megújuló/biomassza MWe 0 0

Beépített hőteljesítmény MWth 6 659 6 659

Szén/biomassza MWth 94 94

Földgáz MWth 625 625

Nukleáris MWth 5 940 5 940

Tüzelőolaj/fűtőolaj MWth 0 0
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2015 2016 2017

MVM Csoport termelt villamos energia (GWh) 16 749 16 437 16 516

Szén/biomassza 561 0 0

Földgáz 271 302 320

Tüzelőolaj/fűtőolaj 19 6  17

Nukleáris 15 834 16 054 16 098

Megújuló 64 75 81

MVM Csoport kiadott villamos energia (GWh) 15 706 15 515 15 614

Szén/biomassza 442 0 0

Földgáz 271 269 313

Tüzelőolaj/fűtőolaj 19 6 16

Nukleáris 14 911 15 167 15 207

Megújuló 63 73 78

MVM Csoport termelt hő (TJ) 3 117 3 469 3 444

Biomassza 397 4 6

Földgáz 1 941 2 617 2 663

Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 0 0

Nukleáris 779 848 775

EU2
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2017-ben az MVM Csoport megújuló alapú energiatermelése az alábbiak szerint alakult:

2015 2016 2017

MVM Csoport kiadott hő (TJ) 2 739 2 908 3 174

Biomassza 331 4 6

Földgáz 1 917 2 413 2 635

Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 0 0

Nukleáris 491 491 533

Az MVM Csoport erőműveinek százalékos rendszerhatékonyságát mutatja be a következő táblázat, amely az éves kiadott hő és villamosenergiamennyiség  
és az elsődleges energiafelhasználás hányadosaként került meghatározásra.

Szélenergiából  
termelt villamos energia:

51,8 GWh

Napergiából  
termelt villamos energia:

14,3 GWh

Vízenergiából  
termelt villamos energia:

14,5 GWh

Biomasszából  
termelt hő:

1,7 GWh

Kiadott villamos energia:

50,7 GWh
Kiadott villamos energia:

12,6 GWh
Kiadott villamos energia:

14,4 GWh
Kiadott hő:

1,7 GWh

OG3
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Klímavédelem – Az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi következmények, egyéb kockázatok és lehetőségek

Az MVM Csoport szerepe és célkitűzései az EU klímavédelmi céljai elérése érdekében 

Az ÜHG  (üvegház hatású gázok) kibocsátás csökkentését, az energiatakarékosságot és a megújuló energiaforrások szélesebb körű felhasználását tagállami  
szinten nemzeti hozzájárulásokkal kell garantálni, az EU által vállalt ambiciózus klímavédelmi célok teljesülésének érdekében. Az MVM Csoport, mint a legnagyobb 

Társaság Energiaforrás 2017*

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris 32,38%

MVM GTER Zrt.
fűtőolaj 29,86%

földgáz és fűtőolaj (Bakonyi Erőműben) 37,34%

MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft. földgáz 84,80%

MVM MIFÜ Kft. földgáz 85,13%

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. földgáz 98,87%

NRG Finance Kft. Kazánház földgáz 45,76%

NRG Finance Kft. Tektilező földgáz 40,18%

Megújuló energiaforrások

MVM Hungarowind Kft. szél 97,83%

MVM Hungarowind Kft. nap 87,66%

MVM Future Energy Technology S.r.l. víz 99,28%

* A számítás módszertana 2017ben megváltozott a GRI Standards követelményeknek való megfelelés érdekében, ezért a fent szereplő értékek nem vethetők össze a 2016os jelentés 67. oldalán található táblázatban szereplő számértékekkel.
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hazai energetikai szereplő, kiemelten fontosnak tartja, hogy kivegye részét a 
klímaváltozás ellen folytatott küzdelemben, ezért önkéntes, egyedi vállalásokat 
fogalmazott meg a cégcsoport számára a párizsi klímavédelmi konferencia  
alkalmával, melyek az alábbiak voltak: 

 – Fajlagos ÜHG kibocsátáscsökkentés az MVM Csoport jelenlegi teljes  
portfóliójában 30%kal MWhként, 2020ig, a Paksi Atomerőmű üzemidő 
hosszabbítási projektjével és új üzemanyaggazdálkodási stratégiájával, 
továbbá a megújuló alapú termelés volumen növelésének köszönhetően 
[bázisév: 2010].

 – 10 millió USD kötelezettségvállalás K+F tevékenység és más klímavédelmi 
szempontból innovatív technológiák kifejlesztésének finanszírozására 2016
tól 2020ig.

 – Az MVM Csoport business gépjárműflottájának zöldítése, emobility  
fejlesztés 3% részarányban 2020ig [bázisév: 2010]

Az egyedi vállalások közül a legfontosabbat, a 2010es bázisévhez (2010ben  
1 083 kt CO2 egyenérték ÜHG kibocsátás volt) viszonyított 30%os ÜHG kibocsá
táscsökkentést már 2016ban elérte a vállalatcsoport. Ennek legfőbb oka a Vér
tesi Erőmű Zrt. üzemelésének 2016os megszűnése volt, ugyanakkor jelentősen 
növekedett a megújuló alapú villamosenergiatermelési kapacitás is, és megtör
tént az átállás az új, hatékonyabb üzemeltetési ciklusra a Paksi Atomerőmű ese
tében. Mindezeken felül az elmúlt években az MVM Csoport számos tagvállalata 
esetében bevezetésre került az energiahatékonysági irányítási rendszer, amely 
további energia megtakarításokat eredményez majd cégcsoport szinten.

A K+F és innovatív technológiák támogatása az MVM Csoporton belül a Smart 
Future Lab Zrt. (SFL), amely a 2020ig tartó időszakban ezen a területen jelentős, 
az önkéntes vállalást meghaladó összegű támogatást kíván főként ígéretes star

tup vállalkozások kezdeti megsegítésére, kiemelten innovatív, valamint klímavé
delmi szempontból ígéretes fejlesztésekre és vállalkozásokra fordítani. Az SFL Zrt. 
2017ben az Edison Light Up program keretében 200 M HUF értékben díjazott 
ilyen típusú termékeket és szolgáltatásokat fejlesztő startup vállalkozásokat.  

A gépjárműflotta zöldítésének folyamatában 2017ben 5 elektromos és  
10 hibrid hajtású gépjármű teljesített szolgálatot az MVM Csoportnál.

Az EU ETS rendszerben való részvétel 

Az EU ETS (Európai Unió KibocsátásKereskedelmi Rendszere)célja az üvegház
hatású gázkibocsátás költség és gazdaságilag hatékony csökkentésének ösztön
zése, amely keretében korlátozzák az energiaigényes iparágak által kibocsátható 
üvegházhatású gázok mennyiségét. Az MVM Csoport fosszilis energiahordozókat 
felhasználó tagvállalataira – ahogy a 2016. évi integrált jelentésben is kifejtésre 
került – hatással volt és lesz a jövőben is az EU kibocsátáskereskedelmi rendsze
rének (EU ETS) 2016os reformja. A reform következtében szigorodik az ingyenes 
kvótakiosztás éves csökkenési rátája, 1,74%ról, 2,2%ra. Az EU ETS reformjának 
háttere, illetve szükséglete a 2016. évi Integrált jelentésben ismertetésre került. 

Az MVM Csoportból az EU ETS rendszerében hivatalosan azok a tagvállalatok 
szerepelnek, amelyek egy meghatározott mennyiséget meghaladó üvegház
hatású gázt bocsátanak ki a működésük során, így ún. ÜHG engedéllyel ren
delkeznek és kibocsátásaikról hitelesített bevallásra kötelezettek. A hitelesített 
CO2 kibocsátás kiterjed az energiatermelésből, a hőszolgáltatásból, illetve 
egyéb, a tagvállalatok által végzett, ÜHG engedélyhez kötött tevékenységek
ből származó (ide tartoznak pl. a Paksi Atomerőmű vészhelyzeti dízel tartalék 
generátorai is) CO2 kibocsátásokra. Ingyenesen kiosztott kibocsátási egysége
ket villamosenergia termelési tevékenység okán már nem kaphatnak a vállala
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tok, így 2017ben az ingyenesen kapott kibocsátási kvóták hőszolgáltatás okán 
kerültek kiosztásra a társaságcsoportban. A 2016os évhez viszonyított kibocsá
tás csökkenés legfőbb oka az, hogy az Oroszlányi Erőmű blokkjai konzerválás 
és állapotfenntartás mellett 2016. január elseje óta tartósan leállításra kerültek, 
így az erőműnek CO2 kibocsátása sincsen. Az energiatermeléshez szükséges 
kibocsátási egységeket piaci alapon szerzik be az érintett tagvállalatok.

MVM Csoport kiosztott szén-dioxid  
kibocsátási egységek 2017 Mértékegység 2017

Ingyenesen allokált egységek kt/év 72,9

Vásárolt egységek kt/év 148,7

Ingyenesen allokált és a vásárolt egységek aránya % 49,0

A MAVIR ZRt. 2017. évi átviteli hálózati ügyfeleinek számát a következő  
táblázat mutatja be.

A MAVIR ZRt. ügyfeleinek száma (db) 2017

Lakossági ügyfelek 0

Ipari ügyfelek 19

Kereskedelmi ügyfelek 0

Intézményi ügyfelek 0

DSO – Elosztó hálózati engedélyes ügyfelek 6

TSO – Villamosenergiarendszerirányító és üzemeltető ügyfelek 6

ELLÁTÁSI LÁNC 

Az ellátási lánc bemutatása, menedzsmentje 

Az MVM Csoport esetében a beszerzési tevékenységet 2017ben tagvállalati 
szinten centralizált beszerzési szervezetek végzték, amelyek egységes elveket, 
szabályokat és módszereket alkalmaznak tevékenységük során. Az ellátási  
lánc hatékonyabb menedzselése érdekében 2016ban létrejött az egységes 
irányítási modellhez elengedhetetlen, back office tevékenységet ellátó  
Műszaki Háttértámogatási Igazgatóság, amelynek fő célja többek között  
a beszerzési és beruházási területek racionalizálása, hatékonyságának  
növelése volt. A beszerzések kapcsán a Beszerzés Koordinációs Osztály  
feladata volt – a leányvállalati beszerzések feletti tulajdonosi kontroll biztosí
tásán túl –, hogy koordinációt is gyakoroljon a beszerzési folyamatok felett, 
kiépítse a beszerzések szakmai irányítását, fejlesztését, illetve összehangolja 
az irányítása alá tartozó társaságok beszerzéseinek tervezését, jóváhagyott 
beszerzési igényeit, majd ellenőrizze azok végrehajtását. A beruházások fel
ügyeletének összefogásával a Beruházás Koordinációs Osztálynak biztosítania 
kellett a projektek megfelelő előkészítését, majd tervszerű, megfelelő lebo
nyolítását, előrehaladását és megvalósulását a szükséges központi kontrollok 
révén. Az így létrejött „központi irányítású” beszerzési működés rugalmas
ságot és nagyfokú önállóságot biztosított a tagvállalatok számára feladataik 
elvégzéséhez, napi igényeik kezeléséhez, ugyanakkor a központ csak közvetve 
volt képes befolyásolni a tagvállalatok beszerzési tevékenységét. Az üzleti év 
során Csoport szinten számolva megközelítőleg 6 600 versenyeztetési eljárás 
indult mintegy 293 milliárd Ft értékben. A cégcsoport működését elsősorban 
hazai szereplőkből álló beszállítói lánc szolgálja ki, a belső beszállítók aránya 
több mint 95%.

EU5
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Az MVM Csoport illetékes szervezetei által kezelt 2017. évi beszerzések  
kétharmada a következő témákhoz kapcsolódik:
 – műszaki jellegű beruházás és karbantartás
 – informatikai szolgáltatás/anyag/eszköz
 – tanácsadás, szakértők igénybevétele

melyek mintegy 1/3a Csoporton belüli / belső szállítókon keresztül került  
lebonyolításra.

JELENTŐS BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK 

Infrastrukturális befektetések és szolgáltatások fejlesztése és hatása

Az MVM Csoport több területen végez fejlesztéseket annak érdekében, hogy 
közép és hosszútávon hozzájáruljon Magyarország gazdasági teljesítményének 
javításához figyelembe véve a környezeti fenntarthatóság alapelveit. A 2017. 
évben az MVM Csoport több olyan beruházást is végrehajtott energia termelési 
és szállítási területeken, amelyek a gazdasági fenntarthatóságot szolgálják.

Az MVM Csoport célul tűzte ki, hogy a hazai emobilitás piac aktív és meg ha
tá rozó szereplőjévé váljon infrastruktúra és szolgáltatások tekintetében, ren
delkezzen saját országos lefedettségű töltőinfrastruktúrával és támogató rend
szerrel, amelyre alapozva képes az ügyféligények magas szintű kielégítésére 
komplex és integrált emobilitási szolgáltatások nyújtásával. Ennek megvalósí
tása érde kében az MVM Partner Zrt. 2017ben folytatta az országos kiterjedé
sű, saját üzemeltetésű elektromos töltőkút hálózati infrastruktúra létrehozását.

Az MVM Csoport nagy hangsúlyt kíván fektetni a megújuló energiaforrások 
hazai termelési részarányának növelésére. 2017. évben a Megújuló Program 
keretében épülő fotovoltaikus beruházások értéke 1 432 900 000 Ft, amiből 
914 200 000 Ft került állami támogatásból kifizetésre. 

Az MVM Hungarowind Kft. 2017ben elindította a Megújuló Programot, mely
nek keretében 2 db 20 MW beépített teljesítményű és 108 db 0,5 MW kapaci
tású fotovillamos erőművi beruházás valósul meg. A tervezett naperőművekkel 
a magyar villamosenergiatermelés CO2kibocsátása csökkenthető, ezzel mind 
a Nemzeti Energiastratégiában, mind a KEHOPban meghatározott célok – a 
villamosenergiatermelésben decentralizált, környezetbarát megújuló energia
források arányának növelése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökken
tése –, továbbá a klímavédelmi célkitűzések eléréséhez is jelentősen hozzájárul.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjainak 20 évvel történő üzemidő hosz
szabbításához kapcsolódó biztonságos és stabil villamos energiatermelést 
biztosító beruházások megvalósítása kiemelt prioritással folytatódott a 2017. 
évben is. Az atomerőmű üzemidő hosszabbítási programjának végrehajtása 
hosszú távon biztosít munkalehetőséget az atomerőmű munkavállalóinak,  
illetve stabil gazdasági környezetet teremt az atomerőmű működtetésében 
résztvevő külső gazdasági vállalkozások számára. 

Tétel Mérték- 
egység

MVM Csoport

2016 2017

Helyi (belföldi) beszállítók aránya % 94,46 94,08

Összes beszállító db 4 836 4 595

Helyi beszállító db 4 568 4 323

Helyi beszállítók aránya (beszerzési érték alapján) % 93,54 78,18%

Összes beszerzett áru/szolgáltatás értéke milló Ft 172 348 211 271

Helyi beszállítótól beszerzett áru/szolgáltatás értéke milló Ft 161 210 165 176

MVM 6
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A fukusimai atomerőműben 2011ben bekövetkezett súlyos reaktorbaleset 
hatására az Országos Atomenergia Hivatal előírta az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. részére, hogy a korábban is magas biztonsági szintet továbbfejlesztő beru
házásokat hajtson végre, melyek megvalósítása 2017ben is folyamatban volt. 
A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) program keretében tovább javul az 
egyes technológiák és kapcsolódó létesítmények földrengésállósága, további 
tartalékok kiépítésével a biztonsági rendszerek redundanciája, valamint tovább 
bővül a baleseti helyzetre való felkészülés eszköztára.

Hálózatfejlesztés a MAVIR ZRt. által 

A MAVIR ZRt., mint független átviteli rendszerirányító küldetése, hogy biztosít
sa a magyar villamosenergiarendszer zavartalan, biztonságos és fenntartható 
működtetését, az átviteli hálózat gazdaságos és hatékony üzemeltetését, fej
lesztését, a szükséges tartalékok rendelkezésre állását, szabályozza a rendszer 
villamosenergiaforgalmát, működtesse a kötelező átvételi rendszer mérleg
körét, hozzájáruljon az egységes európai belső piac megteremtéséhez, részt 
vegyen a nemzetközi szervezetek munkájában.

A fejlesztési szükségletek a számítások, modellezések alapján a magyar villa
mosenergiarendszer (VER) hálózatfejlesztési tervében (a továbbiakban: Háló
zatfejlesztési Terv, HFT) kerülnek meghatározásra. Ez a terv évente benyújtásra 
kerül a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) részére, 
elfogadása esetén pedig megkezdődik annak végrehajtása. 

A MEKH által jóváhagyott Hálózatfejlesztési tervben előírtak és egyéb fejlesz
tési tevékenységek megvalósításával a MAVIR ZRt. gondoskodik az ellátásbiz
tonság szinten tartásáról, illetve lehetőség szerinti emeléséről. A szükséges 
hálózati beavatkozások meghatározása és elvégzése ezeket a célokat szem 

előtt tartva, a legkisebb költség elve alapján történik. A fenti cél hatékony 
megvalósítása érdekében a társaság 2017ben is folytatta a MEKH által  
közcélúnak minősített fejlesztési munkákat.

2017. évben elvégzett távvezetéki és alállomási  
fejlesztések összefoglalása

A MAVIR ZRt. átviteli hálózatának 2017. évi fejlesztései (alállomási fejlesztések, 
távvezeték munkálatok, rendszerfejlesztések) kimagasló szerepet játszottak 
Magyarország energia ellátásbiztonságának és gazdasági versenyképességé
nek fenntartásában. A fejlesztési munkáknak köszönhetően, a hálózatfejlesztési 
tervekkel összhangban 1999 és 2017. év között hazánkban mintegy 678 km  
új 400 kVos távvezeték és 9 db új átviteli hálózati alállomás létesült, több  
alállomás pedig bővült.

2017. évben egy új 400/132 kVos alállomást létesített a MAVIR ZRt. Sziget
csépen, valamint megkezdte a Kecskemét 400/132 kVos és a Szabolcsbáka 
750/400 kVos alállomások létesítésének előkészületeit. Alállomás bővítés 
keretein belül kerül sor Detk 220/120 kVos alállomás harmadik 220/120 kVos 
transzformátorának beépítésére, illetve Pécs 400/132 kVos alállomás  
13 mezős 132 kVos kétgyűjtősínes kapcsolóberendezésének kiépítésére.  
Továbbá megtörtént a Sajóivánka–Rimavská Sobota (SK) és Gönyű–Gabčíkovo 
(SK) és Gönyű–Veľký Ďur (SK) 400 kVos összeköttetések engedélyeztetése.

A Sajóivánka–Országhatár(Rimaszombat) és GönyűOrszághatár(Bős) 400 kVos 
összeköttetések megvalósítását a MEKH által jóváhagyott 2017. évi Hálózat
fejlesztési Terv 2020 végéig történő megvalósítással tartalmazza. A létesítmé
nyeket a MEKH 1272/2014. sz. Határozatában közcélú átviteli hálózati elemmé 
minősítette. 
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A két magyarszlovák távvezeték szerepel az ENTSOE14 páneurópai tízéves  
hálózatfejlesztési tervében (TenYear Network Development Plan – TYNDP) is, 
valamint a 347/2013/EU Rendelet szerinti közös érdekű projektcímet nyertek. 
Az összeköttetések megvalósítására vonatkozó Létesítési Szerződés a szlovák 
átviteli rendszerirányítóval (SEPS) 2017. március 1jén került aláírásra mindkét 
oldalról magas szintű kormányzati képviselők részvételével. A szlovák össze
köttetésekre elkészült a lakosságbevonási terv, amelyet a MEKH 2017. április 
4én mindkét távvezeték esetében jóváhagyott. A távvezetékek magyarországi 
szakaszára vonatkozó környezetvédelmi engedélyezési eljárások lezárultak, az 
illetékes hatóságok a környezetvédelmi engedélyt kiadták. Az összeköttetések
re vonatkozó kiviteli tervek 2017ben elkészültek.

A MAVIR ZRt. vissza nem térítendő uniós támogatást 
nyert Gönyű–Gabčíkovo (SK) 400 kVos határkeresztező 
távvezeték és a kapcsolódó alállomás fejlesztés előké
szítési munkálataira az EU Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (Connecting Europe Facility – CEF) programja 

keretében, továbbá a Sajóivánka (HU) – Rimaszombat (SK) 400 kVos nemzet
közi összeköttetés előkészítő munkálataira az Európai Unió TransEuropean 
Networks Energy (TENE) programja keretében. 

A 2017ben elkészült fejlesztések révén a 400 kV távvezeték hosszában válto
zás történt a 2015 és 2016os évekhez képest. Ennek egyik oka az Albertirsa
Marton vásár kétrendszerű 400 kVos távvezeték Szigetcsépre történő felha 
sítása és beforgatása. 

14 Az Európai Átviteli Rendszerirányítók Szövetsége, angolul: European Network of Transmission System  
Operators for Electricity

A hálózat hossza, feszültségszintek 
szerint csoportosítva

Mérték- 
egység

MVM Csoport

2015 2016 2017

750 kV km 268 268 268

egyrendszerű km 268 268 268

kétrendszerű km 0 0 0

tervezett km 0 0 0

400 kV km 2 978 2 978 2 983

egyrendszerű km 1 590 1 590 1 590

kétrendszerű km 1 389 1 389 1 393

tervezett km 0 0 89

220 kV km 1 394 1 394 1 394

egyrendszerű km 805 805 805

kétrendszerű km 589 589 589

ebből összesen föld alatti 220 kV km 0 0 0

tervezett km 0 0 0

120 kV km 199 199 216

egyrendszerű km 85 85 85

kétrendszerű km 114 114 114

összes föld alatti 120 kV km 17 17 17

tervezett km 0 0 0

EU4
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Kutatás és fejlesztés

Az új, alulról jövő kezdeményezések egyre több iparágban okoznak jelentős 
átalakulást. Ez alól az energia termelése, elosztása és felhasználása, azaz az 
MVM Csoport tevékenysége sem lehet kivétel. Azok a vállalatok, amelyek 
ennek a változásnak nem formálói, hanem szenvedői, csak követni tudják a 
trendek alakulását, mellyel jelentősen csökkenhet piaci szerepük. Az MVM 
Csoport ezt felismerve alapította meg 2016ban az energetikai startupokra 
specializált inkubátorcégét, a Smart Future Lab Zrtt. A szervezet célja az új 
energetikai ötletek felkarolása, támogatása a piacra vitelben, ezáltal segítheti 
a hatékonyabb energiafelhasználást és elosztást, valamint új piacokra léphet 
be az MVM Csoport. Ezen túlmenően a startupok alapítása, növekedése által 
új munkahelyek is létrejöhetnek. A 2017. évet két startupbefektetéssel és egy 
újabb együttműködési megállapodással zárta az MVM Zrt. és a Smart Future 
Lab Zrt. A Smart Future Lab Zrt. magvető finanszírozást is biztosít a startupok 
számára, így kiemelten fontos a befektetési döntések meghozatalát megelőző 
befektetési folyamat körültekintő működtetése. A nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény elveivel összhangban a társaság vagyonával való fe
lelős gazdálkodás biztosítása érdekében a társaságnál egy olyan befektetési 
eljárásrend került kialakításra, ami az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelő, 
körültekintő és prudens döntéshozatalt tesz kötelezővé a társaság számára. 

Ennek alapvető eleme a Smart Future Lab Zrt. Egyedüli Részvényese, az MVM 
Zrt. által 2016 áprilisában elfogadott Befektetési Politika, mely részleteiben sza
bályozza a társaság befektetési tevékenységét, fő fókuszterületeit és a befek
tetési folyamat fő lépéseit és kontrollpontjait. A kiemelt területek közé tartozik 
a villamosenergiatermelés, szállítás, elosztás és tárolás, a megújuló energia, 
okos eszközök, okos városok, földgáztermelés, szállítás és tárolás, illetve az 
’internet of things’ tematikája. Tekintettel arra, hogy a Smart Future Lab Zrt. 
szakmai inkubátor, ezért az MVM Csoport egyes üzletágaival, mint potenciális 
vevőkkel, vagy vevői kapcsolattartókkal folyamatos konzultációt folytat a társa
ság egyegy ötlet értékelése, illetve fejlesztése során.

AZ MVM Csoport tudásbázisát felhasználva csökkenthető a befektetési koc
kázat, ezért az egyes ötletek előrehaladása, piacra vitele kapcsán folyamatos 
kapcsolattartás szükséges az érintett üzletággal. Ennek kapcsán folyamatosan 
gyűjti a társaság a visszajelzéseket az egyes startupok előre haladásáról, illetve 
a vevői elvárások részletesebb ismerete miatt a lehetséges fejlesztési irányok
ról is konzultációk történnek az MVM Csoporton belül. Amennyiben az ötletek 
kiemelt stratégiai irányokhoz illenek, úgy a stratégia elemeivel is megismertet
jük a startupokat, így még hatékonyabb lehet a fejlesztési munka. 

Leány-és tagvállalatok vezetői megközelítése 

A kutatás és fejlesztés az MVM Csoporton belül a KOM Zrt.nek kiemelten 
fontos tevékenységet jelent, mivel kifejezetten az „Intelligens Okosmérési 
Mintaprojekt” lebonyolítására jött létre, ami az összközműves okos mérés 
egyetlen érdemi vizsgálatát tette lehetővé. Miután az egész projekt egy új 
rendszer fejlesztését igényelte, ezért a KOM Zrt. egész működését az innová
ció, problémamegoldás, valamint a különböző technológiai megoldások kuta
tása, tesztelése, fejlesztése, adoptálása határozta meg. A Központi Intelligens 

KF103-1

KF103-2

KF103-3

KF103-1

EU8

EU12 Az átviteli hálózat veszteségei  
az MVM Csoportban

Mérték- 
egység 2015 2016 2017

Átviteli hálózatba táplált villamos energia GWh 43 090 42 143 44 512

Átviteli veszteség GWh 424 399 473

Átviteli veszteség aránya % 0,98 0,95 1,06
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Hálózat Mintaprojekt célja olyan, elsősorban villamos energia, földgáz és víz 
mérési infrastruktúra kialakítása és tesztelése, illetve az infrastruktúrák mérés
módszertanának egységes platformon történő összegzése, amely hozzájárul
hat az energiarendszer – fenntarthatóság, versenyképesség és ellátásbiztonság 
együttes figyelembevételével történő – modernizálásához, a felhasználók 
energiahatékonyságának és takarékosságának növeléséhez, valamint a rend
szerszabályozási problémák kezeléséhez. A Mintaprojekt sikeres végrehajtása 
megalapozhatja egy reprezentatív mintára épülő okos hálózati rendszer kiépí
tését és üzemeltetését. 2017ben folytatódott a Központi Okos Mérés és ve
zérlő rendszer kiépítése, valamint az okosmérők és okos mérést biztosító külön 
berendezések felszerelése a végponti helyszínekre. 

A Partnerek elvárása a Mintaprojekttel kapcsolatban alapvetően a részletes 
adatok megismerése, az energiahatékony működés, a veszteségek csökkenté
se, riasztások bevezetése és a reakcióidő minimalizálása. A létrehozott mérési 
és elemző informatikai infrastruktúra lehetőséget teremt az ezen igények ki
szolgálására. Ez jelenti a résztvevő projekttagok által bevont innovatív megol
dások beemelését is a saját rendszerébe, ahol ebben a tekintetben elsősorban 
IT oldali fejlesztések valósultak meg, de saját hatáskörön belüli fejlesztések 
lebonyolítására is szükség volt. A társaság vezetősége a Mintaprojekt során a 
minél szélesebb körű technológiai és műszaki tapasztalatszerzésre fókuszált, 
hogy a felhalmozásra kerülő tapasztalatokkal hozzá tudjon járulni a nemzeti 
okos mérés majdani országos kiterjesztéséhez.

A KOM Zrt. elvárása szerint a Mintaprojektben alkalmazott technológiák és a 
fejlesztések tapasztalata megfelelő alapanyagot biztosít az ellátásbiztonság 
jövőben felmerülő kihívásainak kezelésére, kiemelt figyelemmel a kiserőművek 
kezelésére. A Mintaprojekt lezárási fázisban van, mely végén a KOM Zrt. a Min
taprojekt Záródokumentumában mutatja be részletesen a tapasztalatokat.

Kijelenthető, hogy összközműves központi okos mérési rendszer létrehozá
sában Magyarországon egyedülálló tapasztalata lett a KOM Zrtnek, és ezzel 
egy kiemelkedően fontos szakmai műhellyé vált az eltelt néhány év során. Ez 
nem csupán a leszállított Mintaprojekt eredményeire vonatkozik, hanem jelenti 
azokat a belső szabályozásokat, folyamatokat, együttműködési modelleket 
partnerekkel, ami a folyamatos kutatási és fejlesztési munka támogatásához 
szükségszerűen hozzájárult.  Fontos megjegyezni továbbá, hogy az infrastruk
túra kialakítása során számtalan műszaki problémát is szükségszerűen meg 
kellett oldania a Társaságnak, ami sok esetben egyedi megoldásokat, kisebb 
fejlesztéseket igényelt.

Környezeti beruházások és fejlesztések a tag- és leányvállalatoknál 

2017ben az alábbiakban felsorolt tag és leányvállalatoknál került sor környezeti 
beruházásokra, illetve fejlesztésekre:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Folyékony radioaktív hulladék cementező technológia  
beszerzése, telepítése

A Paksi Atomerőmű üzeme során keletkező kis és közepes aktivitású folyékony 
radioaktív hulladékok csak szilárdított formában szállíthatók el a Bátaapátiban 
kialakított végleges tárolóba, így ennek megoldásáról, a vonatkozó „csoma
golási” és átvételi követelmények figyelembe vételével gondoskodni kell.  
A szilárdítás módjaként az atomerőmű a 4 hulladékhordót tartalmazó fém
konténeres hulladékcsomagokban történő becementezési technológiát vá
lasztotta, melynek alkalmazásához az ezt végző speciális hulladékcementező 
berendezés beszerzése, valamint az annak működtetését biztosító komplex 

KF103-2

KF103-3

MVM 6
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szállításimozgatási, kiszolgáló és biztonsági technológiai infrastruktúra  
kiépítése történik az atomerőmű ezen célra kialakított üzemi helyiségében.  
A több éves, tervezetten 3 550 millió Ft bekerülési összegű projekt keretében 
a technológiai szerelési munkák befejezés alatt vannak, a 2019. évre tervezett 
üzembevételt megelőzően a továbbiakban a szigorú hatósági követelmények 
szerinti üzembe helyezési munkák, próbák következnek.

Szellőző és klímarendszerek hűtőgépházi és hűtőrendszeri átalakításai

Mind a növekvő hűtési igények, valamint a rendeleti előírások miatti további 
hűtőteljesítmény biztosítása, mind pedig az ózonkárosító anyagokkal szem
ben, a nem környezetbarát hűtőközeggel működő hűtőgépekre vonatkozó 
előírások miatt szükségessé vált új hűtőgépek telepítése és a hűtőrendszerek 
korszerűsítése a Paksi Atomerőmű üzemi szellőző és klímarendszereit, valamint 
az egyéb üzemterületi fogyasztók léghűtő készülékeit kiszolgáló hűtőgépház
ban. Az 1.380 millió Ft várható összköltségű projekt a tervezett terjedelemben 
gyakorlatilag 2017. évben befejeződött, 2018. évre a felügyeleti rendszerrel 
együttes komplex próbaüzem végrehajtása maradt fenn.

Turbinaolaj-pára elszívó rendszer korszerűsítése

A Paksi Atomerőmű gőzturbináinak működését kiszolgáló olajközeg tárolótartá
lyaiban keletkező olajpára elszívását és leválasztását biztosító, folyamatos üzemű 
technológiai rendszer elöregedett, a turbinagépházban elhelyezett olajpára elszí
vó ventilátorok körül és a tetőn lévő olajelválasztó egység kör nyezetében rend
szeresen tapasztalható volt olajköd okozta szennyezettség. A gyakori karban
tartás és szerelés miatt deformálódott felületek tökéletlensége, a korszerűtlen 
konstrukciós kialakítás és az alacsony hatásfokú olajleválasztás eredményeként 
kirakódó olajszennyeződés balesetveszélyes volt és növelte a tűzkockázatot.  

A potenciális olajszennyeződés felszámolása érdekében a rendszer korszerűsíté
seként ventillátorral felszerelt új olajleválasztók beépítése és beüzemelése került 
elvégzésre. A 45 millió Ft költséggel járó projekt a tervezett terjedelemben gya
korlatilag 2017. évben befejeződött, 2018. évre kisebb utómunkák maradtak fenn.

Környezet és Kibocsátás Ellenőrző Rendszer fejlesztése

A fukushimai baleset következtében végzett Célzott Biztonsági Felülvizsgálat 
keretében vizsgálatra került az atomerőmű telephelyén és a telephelye környe
zetében lehetséges sugárzást mérő telepített eszközök alkalmazhatósága föld
rengés és teljes feszültségvesztés során kialakult helyzetekben. A felülvizsgálat 
eredményeként elvégezték a telepített mérőrendszerek földrengésvédelmi 
megerősítését, a teljes feszültség kimaradás esetére 72 órás rendelkezésre 
állást szolgáló átalakításokat, a mérő és mérésfeldolgozó eszközök biztosítását 
balesetelhárítási tevékenységhez, illetve a tartalék balesetelhárítási objektum 
információ ellátását, ezen túl autonóm adatgyűjtő megoldás kialakítását, va
lamint az avulás során összegyűjtött berendezés és rendszerszintű felújítási 
feladatokat. Az 1 350 millió Ft várható bekerülési összegű projekt keretében  
a tervezési munkák 2017ben megtörténtek, illetve folyik a telepítendő beren
dezések gyártása. A kivitelezési munkák a következő 2 év során kerülnek  
végrehajtásra. 

Személyi sugárterhelés-mérő kapuk rekonstrukciója

A Paksi Atomerőmű ellenőrzött zónájának határán lévő átjáró pontokon mű
ködő személyi sugárterhelésmérő kapuk jelentős hányadában korábban nem 
tapasztalt nagyfokú érzékenység romlás lépett fel. Figyelembe véve a sugár
kapuk több mint 15 éves folyamatos üzemelési idejét és a kapuk életkorából 
adódó alkatrész utánpótlási problémákat, a sugárkapuk rövidesen elérnék az 



63 INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017Az MVM Csoportról
GAZDÁLKODÁS

üzemeltethetőségük határát. A kapuk meghibásodása ellehetetleníti a radio
aktív szennyeződés primerkörből15 történő kijutásának ellenőrzését és mag
akadályozását. A folyamatosan növekvő sugárvédelmi követelményekkel  
összhangban, a sugárvédelmi ellenőrzés működésbiztonságának fenntartása 
és hatékonyságának növelése, valamint a sugárvédelem gyakorlati tapasztala
tai szerinti módosítása, illetve ezen keresztül az esetleges nukleáris biztonságot 
érintő események bekövetkezési esélyének csökkentése érdekében a jogsza
bályi és korszerűségi követelményeknek megfelelő, kevesebb üzemeltetési és 
karbantartási ráfordítást igénylő, korszerű készülékek beszerzése és beépítése 
vált szükségessé. Így a több éves, 2017. évben befejezett projekt keretében  
1 130 millió Ftos forrás felhasználásával megtörtént az atomerőmű személyi 
sugárterhelésmérő berendezéseinek rekonstrukciója.

Folyékony Radioaktív Hulladékvíz Feldolgozó Technológia korszerűsítése

A Folyékony Radioaktív Hulladékvíz Feldolgozó Technológia (FHFT) a Paksi  
Atomerőmű üzemelése során keletkező felaktiválódott16 és összegyűjtött 
hulladékvizek radioaktív anyagoktól való megtisztítását végző összetett, több 
lépcsős rendszer, melynek elemein az elmúlt időszak működtetési tapasztalatai 
alapján számos üzemviteli hatékonyság javító, valamint munka és dolgozói 
egészségvédelmi átalakítás, fejlesztés vált szükségessé. A közel 90 millió Ft 
összegű projekt 2017ben befejeződött, a végrehajtásnak köszönhetően egy
részt fejlődött a megmaradó hulladék hosszú távú környezetkárosító hatását 
csökkentő technológiai bázis, másrészt csökkentek a rendszer kiszolgálásában, 
illetve környezetében tevékenykedő dolgozói csoportra ható káros tényezők.

15 Primer kör: az atomreaktort, a keringtetőhurkokat és a szivattyúkat, a gőzfejlesztők hőátadó csöveit és a térfogatkompenzátort magába foglaló rendszercsoport.

16 Felaktiválódás: besugárzás hatására az anyag maga is sugárzóvá válik.

MAVIR ZRt.

A következő fejlesztések valósultak meg összesen 316 millió Ft értékben:

 – Felújításra került a felsőzsolcai 5. számú, a sajóivánkai 2. számú és a zuglói 
”P” jelű transzformátor alapja, valamint Oroszlányban új olajleválasztó  
berendezés létesült, Litéren és Zuglóban pedig a meglévő olajleválasztó 
rendszer rekonstrukciója valósult meg. 

 – Felújításra kerültek a kisvárdai, szolnoki és a tiszalöki állomáson található 
olajleválasztó és a savazó aknák.

 – Megtörtént a Söjtör Vezetékfelügyelőség telephelyének kommunális  
közcsatornára történő rákötése.

 – 2017ben a Mosonisíkon áthaladó 400 és 220 kVos távvezetékekre 250 db 
eltérítő szerelvény került kihelyezésre drón segítségével, valamint a Szeged 
melletti Fehértó környékén történt madárütközéses darupusztulás kapcsán 
beszerzésre került 150 db eltérítő, amelyek a védővezetőre fognak kihelye
zésre kerülni 2018 évben.

MVM OVIT Zrt.

Az MVM OVIT Zrt. esetében 2017ben nem került sor jelentősebb környezeti 
beruházásra, illetve fejlesztésre. 2017. évre vonatkozóan a közvetlen környezet
védelmi beruházások témakörbe tartozó fejlesztések, illetve intézkedések az 
alábbiak voltak:
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 – Levegőtisztaságvédelem: Kiskunfélegyházán a festési technológiához 
tartozó pontforrás elszívó berendezésében található szűrő cseréjére került 
sor, Gödön pedig több klímaberendezés karbantartását és javítását haj
tották végre. Ezek a fejlesztési intézkedések összességében 438 320 Ftba 
kerültek.

 – Egyéb: energiahatékonysági szempontból több helyen is sor került a világí
tás korszerűsítésére, amelynek keretein belül lecserélésre kerültek a hagyo
mányos fényforrású asztali lámpák LEDes asztali lámpákra. A korszerűsítés 
190 259 Ftos költséggel járt.

Római Irodaház

2017ben folytatódott a világításkorszerűsítési program, melynek során az épü
letben üzemelő kompakt fénycsövek korszerű, energiatakarékos LED fényforrá
sokra való cseréje valósult meg. 

ERŐMŰIRÁNYÍTÁS ÉS TELJESÍTMÉNY 

Rendelkezésre állás és megbízhatóság

Az MVM Csoport szakmai felkészültségével nagymértékben hozzájárul Ma
gyarország ellátásbiztonságához. A társaságcsoport fő feladata, hogy olcsón 
és megbízhatóan biztosítson energiát a magyar lakosság és vállalkozások 
számára. Figyelembe véve, hogy az MVM Csoport a villamosenergia szektor 
meghatározó, egyetlen nemzeti tulajdonban lévő jelentős szereplője, állami 
tulajdonlása révén hatékonyan és érdemben képes hozzájárulni a nemzeti 
energiastratégiai célok megvalósításához, lehetővé téve, hogy a magyar ál
lamnak ne csupán szabályozói, hanem tulajdonosi eszközök is rendelkezésére 
álljanak célkitűzéseinek eléréséhez.

A rendelkezésre állás egy olyan mutató, mely megadja, hogy a termelő beren
dezések milyen mértékben állnak készen hő és/vagy villamosenergiatermelés
re, továbbá az átviteli rendszerirányító által a villamosenergiarendszer minden
kori egyensúlyának és az átvitel megfelelő minőségének fenntartása érdekében 
szükséges szolgáltatások biztosítására egy adott – jellemzően éves – időszakon 
belül. A rendelkezésre állás terv és tény mutatószámainak összehasonlítása visz
szaigazolja az üzemviteli és karbantartási gyakorlat megfelelőségét, vagy indi
kálja a beavatkozások szükségességét, módosítások bevetését az üzemviteli és 
karbantartási feladatokban. Megállapítható, hogy gyorsított döntési folyamatok 
(hatáskör, felelős) kidolgozása szükséges a géptörési káreseményekre, melynek 
előkészületei folyamatban vannak. 

A fosszilis energiaforrásokon alapuló termelő berendezésekkel kapcsolatosan 
elvárás, hogy azok rendelkezésre állása meghaladja a 95%ot, vagyis az éves 
állásidő ne legyen több 18 napnál. Az erőművek, fűtőművek rendelkezésre 
állása éves, negyedéves, havi és heti szinten is nyomon követésre kerül, a 
termelési, termelőképességi, karbantartási tervek, valamint a heti jelentések 
által. A rendszerirányító utasítására, 2017. év során több alkalommal is, átla
gosan 97,91%os rendelkezésre állással üzemeltek a gázturbinás erőművek, 
biztosítva Magyarország villamosenergiaellátásának folyamatos és zavartalan 
működését.

A megújuló energia termelő egységeket illetően is alapvető elvárás, hogy 
a megújuló energiatermelő társaság (MVM Hungarowind Kft., MVM Future 
Energy Technology S.r.l.) megfelelő üzemeltetéssel és karbantartással bizto
sítsa az energiatermelő létesítmények minél magasabb rendelkezésre állását. 
A 2017. évi tényadatok alapján ezt a következő mértékben tudták biztosítani  
a megújuló energiát termelő egységek: 

RA103-1

RA103-2

RA103-3

EU6

EU3



65 INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017Az MVM Csoportról
GAZDÁLKODÁS

 – Sopronkövesd, szélerőműpark: 97,80%
 – PécsTüskésrét naperőműpark: 98,29%
 – Úzvölgyi vízerőmű: 99,28%.

Az MVM Zrt. által 2016ban útjára indított Megújuló Program 2017. évi projekt 
előkészítési fázisa eredményeképpen 2018ban igen jelentős mértékű nap erő mű 
beruházás zajlik. A folyamatban lévő projektek lezárását követően több mint  
100 MWp beépített kapacitással gyarapodik a vállalatcsoport megújuló energia
termelő portfóliója, mely szintén a rendelkezésre állás növelését célozza.

Az atomerőmű rendelkezésre állása a 15 hónapos üzemanyagciklus beveze
tésének köszönhetően igen magas, 91,88 % lett, mely az erőmű történetében 
eddigi legmagasabb érték. A 2. blokk megállás nélkül üzemelt, így teljesít
ménymutatója 100%os lett. Az alapos előkészítő munkát követően 2017. 
évben engedélyezésre került a biztonsági rendszerek berendezéseinek – az 
eddig megszokott, főjavítások alatt történő karbantartása helyett – a blokkok 
teljesítményüzeme alatti, kockázati szempontokat is figyelembe vevő üzem 
közbeni karbantartása, vagyis röviden az ÜKK lehetősége. Az ÜKK számos or
szágban, még a VVER üzemeltetőknél is régóta alkalmazott eljárás, összhang
ban van a nemzetközi jó gyakorlattal. Az 1., 2. és 3. blokkok sikeres üzemidő
hosszab bítását követően 2017. december 19én az atomerőmű 4. blokkja is 
megkapta az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyét további  
20 év időtartamra. 

A MAVIR ZRt. mint a villamos energia átviteli hálózat üzemirányítója, üze
meltetője és tulajdonosa kiemelt szempontként kezeli a rendelkezésre állás 
biztosítását. Ennek keretében a Társaság feladata az országos villamosener
giarendszer teljesítményegyensúlyának fenntartása, illetve a mérlegkörök 
tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. Ehhez meg kell határozni a szükséges 

tartalékokat, a szabályozás számára lekötött teljesítményeket, továbbá azt is 
figyelembe kell venni, hogy melyik erőmű milyen gyorsan, milyen hatásfokvál
tozással és mennyiért tudja követni az elrendelt változásokat. Ennek vonatko
zásában figyelemmel kell követni a hazai átviteli hálózat és a nemzetközi távve
zetékek állapotát, összehangolni az átviteli és elosztói hálózatok karbantartási 
terveit, eldönteni, melyik kikapcsolás engedélyezhető és melyik nem, ahhoz, 
hogy az ellátás mindig biztonságos és az előírt minőségi követelményeknek 
megfelelő legyen. Gondoskodni kell a szükséges hálózati fejlesztések és kar
bantartások elvégzéséről, a hálózati vagyon megőrzéséről, gyarapításáról, a 
munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről. A MAVIR ZRt. hálózatfejlesztési 
célkitűzése a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott 
ellátás, és üzembiztonság fenntartása a rendszerhasználók számára, az euró
pai villamosenergiarendszerrel az együttműködőképesség fenntartása és a 
piaci szereplők hálózattal szemben támasztott igényeinek kielégítése a legki
sebb költség (CAPEX, OPEX) elvének érvényesítésével.

A MAVIR ZRt. figyelemmel kíséri a hazai villamosenergiafogyasztás várható 
alakulását. Rendszeres időközönként felmérést készíttet az igénynövekedés 
alakulását befolyásoló bel és külföldi feltételek változásáról, azok hatásáról, 
jelzi továbbá a hatóságok és az érintett szervezetek irányába a szezonális ter
helés és az energiaigény várható alakulását.

A Nemzeti Üzleti Szolgáltató – a vele kötött egyedi szolgáltatási szerződés 
értelmében – az erre a szolgáltatásra szerződött Társaságok részére havi rend
szerességgel, a megadott határidőre készíti el a Társaságok kontrolling jelenté
seit, továbbá egyéb kontrolling beszámolási szolgáltatásokat nyújt a megadott 
időpontra. A társaságok megújító számlaauditja a vonatkozó törvény szerint 
meghatározott határidőre megtörtént, így rendelkezik a Certop Kft. által kiállí
tott tanúsítvánnyal.
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Hosszú távon tervezett kapacitásnövelés és várható igénynövekedés

Az átmenetinek tekinthető hatások miatt, mind a gazdasági növekedési prog
nózisokban, mind a gazdaságkutatók által készített energiafogyasztási előre
jelzé sek ben nagy bizonytalanságok figyelhetők meg – különösen a rövid távú 
fejlődés tekintetében. Az eltérő várakozásoknak megfelelően forráselemzési 
tanulmányokban, illetve közép és hosszú távú fogyasztói igény előrejelzések
ben hagyományosan több változat kerül felülvizsgálatra (alapváltozat, valamint 
az alapváltozatnál alacsonyabb és magasabb igénynövekedésű változat). 2022
ben az optimista forgatókönyv szerint a magyarországi erőművek bruttó beépí
tett teljesítőképessége 10 312 MW lesz. Pesszimista szcenáriók alapján viszont 
csak 8 5009 000 MW körül alakulhat, már beleszámítva a jelentős, viszont 
időjárásfüggő, 2 0002 500 MW kapacitású, megújuló energia alapú erőműpar
kokat. A várható csúcsterhelés 7 000 MW körül fog alakulni. Több bizonytalan 
tényezővel kell számolni, többek közt a szabályozói környezet megváltozá
sának lehetőségével, amely például érdemben befolyásolhatja a különböző 
energiaforrásra épülő kiserőművek fejlődési lehetőségeit. A kiserőműves 
megvalósításokról jelenleg nem állnak hivatalos adatok rendelkezésre, ezért 
csak becslések létezhetnek e kapacitásnak a rövid és középtávú befolyásáról 
a hazai erőműpark bővítése kapcsán. Az elmúlt néhány év tendenciái – többek 
közt a gazdasági válság fogyasztásra gyakorolt hatása miatt, valamint a föld
gáztüzelésű nagyerőművek kedvezőtlen megtérülési mutatói – erőműépítések 
elhalasztását, csökkenő befektetői intenzitást mutatnak a villamosenergiaipar 
forrásoldalán. A kilábalás dinamikáját sok tényező befolyásolhatja – megnehe
zítve ezzel az előrejelzések készítését –, viszont közép és főleg hosszútávon 
megvalósuló fejlesztések szükségessége nem kérdőjelezhető meg. Energia
politikai szándék szerint a húszas évek második felében várhatóan két nagy  
(1 262 MWos) teljesítőképességű nukleáris alaperőművi egység kerülhet 
üzembe, kiegészítve a megfelelő tartalékokkal, mely kapacitások egy része,  

a körülmények megfelelő alakulása esetén, külföldről is beszerezhető. Ezeket 
a tartalékokat az új atomerőmű próbaüzeméhez figyelembe kell venni. Hazánk 
erőműparkjának több lábon állása (ún. energiamix) növelheti az ellátásbizton
ságot és egyben csökkentheti az energetikai kiszolgáltatottságot is. Az MVM 
Csoport a megújuló energiatermelésben való részvételének növelése révén 
szeretne hozzájárulni a megnevezett célok teljesítéséhez, ezért útjára indította 
a Megújuló Programját, melynek keretében épülő naperőművek által, a folya
matban lévő beruházási projektek során 110 beruházási helyszínen, mintegy 
100 MWp beépített teljesítménnyel bővül a Csoport megújuló portfóliója.

Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata

A hazai villamosenergiarendszer egyensúlyban tartása még alapvetően az 
erőművek terhelésváltoztatásával történik, ugyanakkor a fogyasztói oldalon is 
van lehetőség a beavatkozásra, hiszen az erőművek indítása helyett a fogyasz
tási igényt is lehet csökkenteni. A hazai villamosenergiarendszer gazdasági 
eszközökkel is ösztönözni kívánja a fogyasztók aktívabb bevonását, így közvetle
nül (vezérléssel) vagy közvetve (tarifával) is befolyásolható a fogyasztói reakció. 
Előbbire köznapi néven „éjszakai áramként” hivatkozunk, utóbbi esetében meg 
eltérő fogyasztói ár vonatkozik a csúcsidőszaki és az azon kívüli fogyasztásra, 
ösztönözve ez által a kevésbé terhelt időszakok fogyasztását. Az IT és infokom
munikációs megoldásokra épülő, dinamikusabb fogyasztóoldali szabályozás 
esetében kiterjedt gyakorlatról még nem lehet beszámolni Magyarországon, 
sem a megfelelő jogi keretek, sem a részben ehhez kapcsolódó egyéb rendsze
relemek nem állnak rendelkezésre. Ezek megléte esetén is várhatóan további 
gazdasági ösztönzők bevezetésére lesz szükség, ami által a fogyasztók számára 
a – környezettudatos gondolkodáson túlmenően – gazdaságilag is kifizetődővé 
teszi a dinamikusabb rendszer működéséhez szükséges új eszközök beszerzé
sét, és üzletmenetük e megközelítéshez alkalmazkodó újraszervezését.
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Az MVM Partner Zrt. energetikai szolgáltatásai révén segítséget nyújt a villamo
senergiafelhasználás optimalizálásában is, amely vonatkozásában folyamato
san keresi azokat a potenciális fogyasztókat, akikkel együttműködve lehetőség 
nyílik a modern technológiákra épülő dinamikus fogyasztóoldali szabályozásra. 
Ebben kiemelt szerepet tölt be az MVM Partner Kiserőmű Szabályozó Központ
ja, ami jelenleg kisebb termelői egységek koordinált értékesítését végzi, és 
ezekre a tapasztalatokra építve készül elő a fogyasztók aktívabb bevonására a 
szabályozási piacon. Az elmúlt időszakban a Társaság szakértői egy kiskereske
delmi lánccal léptek szorosabb együttműködésre annak érdekében, hogy egy 
pilot projekt keretében gyakorlati tapasztalatok legyenek elérhetők a dinamikus 
fogyasztóoldali szabályozás jelenlegi lehetőségeiről, megfogalmazva ezáltal a 
hazai villamosenergiarendszer szükséges fejlesztési irányait.

A fogyasztóoldali szabályozáshoz közvetetten kapcsolódva az MVM Partner  
az értéknövelt szolgáltatásainak biztosításán keresztül is részt vesz a magyar
országi energiahatékonyság növelésében. Ilyen szolgáltatások közé tartozik az 
energiaaudit, az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer 
kiépítése és tanúsításra való felkészítés és az energiahatékonysági tanácsadás.

Az MVM Partner energiahatékonyság melletti elkötelezettségének bizonyítéka, 
hogy bevezetésre került MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási 
rendszer, ami által a Társaság általános szemlélete és működési folyamatai is 
magukban hordozzák a környezetközpontú gondolkodást.

A nukleáris erőmű leszerelése  

A nukleáris létesítmények leszerelése a nukleáris létesítmények leállítás  
utáni fenntartását, ellenőrzését és védelmét foglalja magába az elbontásukig 
bezárólag.

A Paksi Atomerőmű 1982ben kezdte meg üzemelését az első blokk üzembe 
helyezésével. A negyedik blokk 1987 óta üzemel. Az atomerőmű üzemidejének 
30 évről 50 évre való meghosszabbítására irányuló eljárás befejeződött, így az 
erőmű negyedik blokkját várhatóan 2037ben állítja le az engedélyes. A Paksi 
Atomerőmű leszerelésére a közép és hosszú távú tervekben elfogadott refe
renciaforgatókönyv a primer kör 20 évig tartó védett megőrzése.

Az engedélyes a nukleáris létesítmény leszerelési tervének rendszeres felül
vizsgálata és szükség szerinti aktualizálása által köteles biztosítani, hogy azok 
kövessék a nukleáris biztonsági hatósági követelmények változását és a tech
nológia fejlődését. A leszerelési tervnek a nemzeti programmal összhangban 
tartalmaznia kell a leszerelés ütemezését  szükség esetén a védett megőrzés 
időtartamát , valamint a telephely hosszú távú hasznosítási elképzeléseihez 
igazodóan a leszerelés végállapotát.

Az Atomtörvény előírásai szerint a nukleáris létesítmény leszerelésével össze
függő feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. Az 
Országos Atomenergia Hivatal a Kormány felhatalmazásából a fenti feladatok 
végrehajtására 1998. június 2án megalapította a Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Közhasznú Társaságot, amely 2008. január 7én átalakult Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá 
(továbbiakban: RHK Kft.). Ezzel tehát Magyarországon létrejött egy független 
radioaktívhulladékkezelésért felelős szervezet, amelynek feladatai és felelős
ségi köre jogszabályban meghatározott. Az RHK Kft. a Paksi Atomerőmű, illetve 
a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) esetében gondoskodik az előzetes, 
illetve végleges leszerelési tervek felülvizsgálatáról és elkészítéséről, az egyéb 
létesítmények esetén pedig közreműködik ezen tevékenységek végzésében.  
A leszerelési tevékenységek végrehajtása során elvégzi valamennyi nukleáris 
létesítmény leszerelését/lebontását, illetve a telephelyek rekultivációját.
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Az atomtörvény által 1998. január 1jével létrehozott Központi Nukleáris  
Pénzügyi Alap a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésén túl a nukleáris 
létesítmények leszerelésével összefüggő feladatoknak a finanszírozását is  
biztosító elkülönített állami pénzalap. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. 
törvény alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. évente jelentős összeget fizet 
be a Központi Nukleáris Alapba (KNPA), amely többek között az atomerőmű 
leszerelésével összefüggő feladatok finanszírozását is szolgálja. A létesít
mény leszerelési költségeinek meghatározásakor három nemzetközi szervezet 
(OECD Nukleáris Energia Ügynökség, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, 
Európai Bizottság) által kidolgozott, nukleáris létesítmények leszerelési költsé
geinek számítására szolgáló költségkód rendszert vették alapul. Az atomerőmű 
2017. évi befizetése a KNPAba 22 797,7 millió Ft volt. 

A leszerelési folyamat időzítése

A blokkok leállításától a leszerelési tevékenységek befejezéséig tartó időszak 
alapvetően négy szakaszra osztható. Az egyes szakaszok ütemezése a követke
ző táblázatban található.

A Paksi Atomerőmű halasztott leszerelési opciójának ütemezése

Szakaszok – feladat Kezdete Vége

Átmeneti időszak 2032.01.01. 2041.12.31.

I. Leszerelési Fázis – Védett megőrzés, szabad zóna 
lebontása

2042.01.02. 2061.12.30.

II. Leszerelési Fázis – A felaktiválódott, illetve 
kontaminálódott terjedelem leszerelése, lebontása

2062.01.02. 2069.12.31.

III. Leszerelési Fázis – Az inaktív terjedelem lebontása 2070.01.01. 2080.12.31.

Az első szakasz, melyet átmeneti időszaknak neveznek, az 1. blokk leállításának 
időpontjától kezdődik és az utolsó kiégett kazetta KKÁTba történő kiszállítá
sáig tart. Figyelembe véve a blokkok indítása között eltelt időintervallumokat, 
és feltételezve, hogy azok az indulás sorrendjében lesznek leállítva, ez a perió
dus kb. 10 évig tart. Az átmeneti időszak végére már rendelkezni kell érvényes 
leszerelési engedéllyel és ekkor történik meg a Paksi Atomerőmű Zrt. és az 
RHK Kft. közötti engedélyesi jogkör átadásátvétele is. Az átmeneti időszakot 
a leszerelés I. fázisa követi, ami a preferált leszerelési opcióban a teljes ellenőr
zött zóna 20 éves védett megőrzését és a szabad zóna leszerelését/lebontását 
foglalja magában. A II. fázisban történik meg a felaktiválódott, illetve konta
minálódott technológiai elemek és épületszerkezetek leszerelése és lebontása.  
A II. fázis tervezett időtartama 8 év. A III. fázis alapvetően a már inaktív épüle
tek bontásból, a reaktor berendezések darabolásából, a hulladék kezeléséből, 
valamint a terület rehabilitációjából és a végső sugárvédelmi felmérésből  
tevődik össze. A III. fázis tervezett időtartama 11 év.

Átmeneti időszak

Az átmeneti időszakban a létesítmény engedélyese az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., amelynek a legfontosabb feladata a nukleáris biztonság fenntartása és  
a kiégett kazetták hűtését követően azok KKÁTba való kiszállítása. 

Ekkor történik meg a létesítmény üzemeltetésének befejezése és felkészítése 
a védett megőrzésre. Ennek részeként dekontaminálási műveleteket hajtanak 
végre a dózisteljesítmény csökkentése végett. Ez többek között autonómköri 
dekontaminálást, a rendszerek leürítését, az üzemi közegek eltávolítását,  
a helyiségek fal és padló burkolatainak tisztítását jelenti.
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Az átmeneti időszak további fontos feladatai:

 – a kezelési utasítások felülvizsgálata;
 – létszámleépítésiterv készítése;
 – az üzemeltetési hulladékok feldolgozása;
 – a pihentetett kazetták kiszállítása a KKÁTba;
 – az engedélyesi jogkör átadásátvételében való közreműködés.

A fenti feladaton túlmenően be kell fejezni a radioaktív hulladékfeldolgozási 
tevékenységeket, és az ilyen típusú hulladékokat el kell szállítani a Nemzeti 
Radioaktívhulladéktárolóba (NRHT). Az átmeneti időszakban végrehajtandó 
tevékenységek lényeges eleme az előzetes tervezéshez szükséges radiológiai 
felmérés. A leszerelési munkák tervezéséhez szükséges radiológiai felmérésen 
kívül az átmeneti időszakban el kell végezni a veszélyes anyagok (gyúlékony, 
robbanásveszélyes, toxikus anyagok, azbeszt) felmérését.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a leszerelési tevé
kenységek végzéséhez környezetvédelmi engedélyre van szükség. Az előzetes 
vizsgálati eljárást követően még a leszerelési terv végleges változatának elké
szítését megelőzően környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az RHK Kft. közötti engedélyesi jogkör 
átadásátvétele két lépcsőben (12. majd 34 blokkok) valósul meg. Az enge
délyezési eljárásokkal párhuzamosan megkezdődik a leszerelésért felelős pro
jektirányító szervezet felállítása az RHK Kft. szervezetén belül. A projektirányító 
szervezet felel a leszerelési folyamat teljes körű irányításáért. Kiemelt feladatai 
közé tartozik az engedélyeztetés, a beszállítók kiválasztása, a szerződéskötési 
tevékenység, a beruházási és értékesítési feladatok ellátása, valamint az ok

tatás. A szervezet feladatai a leszerelési tevékenységek befejezését követően 
érnek véget.

A leszerelés tervezésének alapvető célja a tervezés első szakaszaiban, vagyis a 
létesítmény üzemeltetése alatt, a leszerelés várható költségeinek megbízható 
adatokon alapuló meghatározása. A költségszámításnak a leszereléssel össze
függő valamennyi tevékenységre ki kell terjednie, így a leszerelést előkészítő, 
a leszerelést végrehajtó, valamint a leszerelést támogató tevékenységekre 
egyaránt.

A leszerelési költségek meghatározásának támogatására és nemzetközi szintű 
egységesítésére nemzetközi ajánlás áll rendelkezésre [8.1], amely tényleges 
leszerelésekből szerzett tapasztalatok felhasználásával készült. Az Atomerőmű 
leszerelési költségének meghatározására használt számítási, elszámolási mód
szer is a nemzetközi ajánlás figyelembe vételével készült. A leszerelés költsé
geit a 2016. évi előzetes leszerelési terv 8. fejezete tartalmazza. A referencia 
szcenárió várható összköltsége 338,48 milliárd Forint 2013. évi bázisáron.

Az 1996. évi CXVI törvény (Atomtörvény) 62. § értelmében a radioaktív  
hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti 
és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, 
illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének finanszírozását a külön erre  
a célra létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alapnak (KNPA) kell fedeznie.  
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapkezelő szerve a kijelölt miniszter által  
vezetett minisztérium. Az Alapból finanszírozandó tevékenységek ellátására 
kijelölt szervezet a 215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet alapján az RHK Kft.

A radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag 
átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyagciklus lezárásának, továbbá a 
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nukleáris létesítmény leszerelésének költsége atomerőmű esetében az enge
délyest terheli.

Az atomerőmű engedélyese a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, 
valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésének, továbbá 
a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeit a KNPAba 

történő havi gyakoriságú befizetés útján köteles biztosítani. A befizetéseket úgy 
kell meghatározni, hogy a KNPAból teljes mértékben finanszírozni lehessen a 
radioaktív hulladékok feldolgozásának költségeit, valamint a leszerelés költségeit. 
A befizetések mértékének meghatározásához szükséges számítá sokat a 215/2013. 
(VI.21.) Korm. rendelet 2.§ alapján az RHK Kft. készíti el. Az atomerőmű éves befi
zetésének mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
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Környezetvédelem

17  mvm.hu/kozerdekuadatok/szakmaiinformaciok/kornyezetvedelem/

Az MVM Csoport tevékenysége során hatással van mind a természetes, mind 
az épített környezetre, ezért a működés megtervezése során fontos szempont 
a környezetterhelés csökkentése, valamint az erőforrás hatékonyság. Az MVM 
Csoport környezeti politikája17 keretet ad a környezet védelme és a fenntart
hatóság alapelveinek alkalmazására irányuló törekvéseknek, mint például az 
életciklusszemlélet figyelembe vétele, a környezeti elemekre és az ökológiai 
rendszerekre gyakorolt hatások minimalizálására vagy a károsanyagkibocsátás 
csökkentésére tett célkitűzések, valamint az elővigyázatosság és a felelős  
gondoskodás elvének követése.

A fejezet felépítésében követi a GRI Standard iránymutatását, így az azonosí
tott nyolc lényeges témakörre épül, melyek a következők:

Anyagok Energia Víz Biodiverzitás

Légnemű  
kibocsátás

Folyékony kibocsátás  
és hulladék Megfelelés Beszállítók  

környezeti értékelése

A környezetvédelmi fejezet célja a Csoport jelentősebb környezeti hatást  
kifejtő társaságainak teljesítményéről egy összefoglaló kép bemutatása.  
Ilyen környezeti hatást elsősorban a működésük során jelentős mennyiségű 

elsődleges (primer) energiahordozót felhasználó, környezetbe irányuló  
kibocsátással (amely lehet légszennyező anyag, zaj, a felszíni vagy felszín alatti 
vizeket, esetleg a talajt szennyező kibocsátás, elektromágneses vagy radioaktív 
sugárzás, jelentősebb mértékű, esetenként veszélyes termelési hulladék vagy 
radioaktív hulladék keletkezése), valamint a biodiverzitásra érzékelhető hatás
sal rendelkező társaságoknál feltételezünk.

A Fenntartható Fejlődési Célok (SDGk) a környezetvédelemben is hasznos 
iránymutatásként szolgálnak. Az MVM Csoport tevékenysége hat olyan SDG 
megvalósulását is segíti, melyek elsősorban környezetvédelmi célkitűzéseket 
tartalmaznak, ezek a 6., 7., 9., 12., 13. és 15. 

A vízminőség javítása, a vízhez kapcsolódó ökoszisztémák megóvása és javítá
sa, a szennyezés lehetőségének mérséklése és a vízfelhasználás csökkentése 
olyan területek, melyek esetében az MVM Csoport közvetlenül hozzájárul a 
tiszta vízhez kapcsolódó fenntartható fejlődési célkitűzés (SDG 6.) eléréséhez. 
Az MVM Csoport teljes tevékenysége során – beleértve a rekultivációt és kár
mentesítést is – törekszik a biológiai sokféleség fenntartására és az ökosziszté
mák megóvására.

A 7. SDG (megfizethető és tiszta energia) eléréséhez járul hozzá az MVM  
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Csoport elkötelezettsége a megújuló energiaforrások arányának növelésében, 
mind a kiadott, mind a felhasznált energiát tekintve. A megújuló villamos ener
gia aránya 2017ben 7%kal nőtt az összes kiadott villamos energiát tekintve, 
annak ellenére, hogy a megújuló kapacitás nem változott. 

A fenntarthatóság és a termelési kibocsátáscsökkentés központi célkitűzés 
az MVM Csoport számára, így támogatva a 9. SDG célkitűzéseit. 2017ben a 
Csoport közvetlen széndioxid kibocsátása az üzemanyagfelhasználás, a me
tánkibocsátás és a megszakítók és fémtokozott berendezések kénhexafluorid 

töltete vonatkozásában is csökkent.

Az MVM Csoport környezetvédelmi teljesítményének javítása érdekében 
folyamatos fejlesztéseket hajt végre, 2017ben több területen, kiemelten az 
energiaintenzitás és a nem termelési célú energiafelhasználás csökkenése, va
lamint a megújuló energiaforrások részarányának növekedése a termelési célú 
energiafelhasználásban ért el eredményeket, hozzájárulva ezzel a Fenntartható 
városok és közösségek célhoz (SDG 12).

Az éghajlatváltozás elleni fellépést kitűző 13. cél az MVM Csoport fejlesztési, 
szabályozási és üzemeltetési döntéseiben is nyomon követhető. Jó példa erre 
a tagvállalatok erőforráshatékonysági törekvései, illetve ennek utókövetésé
nek fejlesztése érdekében megfogalmazott célkitűzése, melyek a fejezetben 
bemutatásra kerülnek. Az erőforrástakarékosság mind anyag, energia és víz 
esetében kiemelt fontosságú és ezen megfontolást a tagvállalatok minden 
döntésük során mérlegelik.

A 15. számú, a szárazföldi ökoszisztémák védelmét szolgáló cél eléréséhez szá
mos tekintetben járul hozzá az MVM Csoport. Működésének minden pontján 
kiemelt hangsúlyt kap a természeti értékek védelme. A tevékenység természetes 

és épített környezetre való lehetséges káros hatásait nemcsak az erőművek mű
ködése esetén, de a hálózatok és a tevékenység felhagyása utáni terület vonat
kozásában is nyomon követi, illetve lépéseket tesz ennek mérséklése érdekében. 
Kiemelendő a többéves madárvédelmi program, amely nemcsak a tevékenység
hez kapcsolódó hatást mérsékelte, de fajmentő és megőrző hatással is bír.

A környezeti hatásokat folyamatosan nyomon követi az MVM Csoport. A kör
nyezeti hatás mértékének a kibocsátások és felhasználások mellett jó értékelé
sét adhatja a környezeti hatások miatt beérkezett, a panaszkezelési folyamat
ban kezelt esetek száma. Az MVM Csoportban 2017. évben két ilyen panasz 
érkezett, mindkettő zajkibocsátás vonatkozásában, a MAVIR ZRt. felé. A pana
szok a DunamentiAlbertfalva 220 kVos távvezetéken található jelzőgömbök 
kapcsán érkeztek, melyek széria hiba következtében szétnyíltak, így szél hatá
sára zajt okoztak.

A fejezet egyes tématerületei (felhasználások, kibocsátások, biodiverzitás és a 
beszállítók környezeti értékelése) azon társaságok adatait, eredményeit mutat
ják be, melyek környezeti hatása az adott területen érzékelhető, értékelhető. 
A társaságok köre, az alfejezet tárgya és annak a társaságok vonatkozásában 
értékelt relevanciája szerint változhat. Jelen fejezetben kisebb hangsúlyt kap
nak az adminisztratív, irodai jellegű tevékenységet folytató tagtársaságok, 
melyek tevékenységükből fakadóan jelentősen alacsonyabb mértékben vagy 
elhanyagolható mértékben befolyásolják a környezet állapotát. 

A tavalyi jelentésben említett jelentős változás, azaz a Vértesi Erőmű Zrt. 
Oroszlányi Erőművének 2016. január 1. óta tartó üzemeltetési szünete tovább
ra is jelentős csökkenést eredményez például az anyag és energiafelhasználás 
2015. évi értékéhez képest.

MVM 7

307-1



73 Az MVM Csoportról
KÖRNYEZETVÉDELEM

INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017

FELHASZNÁLÁSOK

Az anyag, energia és vízfelhasználás ellenőrzése, nyomon követése és fej
lesztése révén az MVM Csoport folyamatosan javítja környezetvédelmi tel
jesítményét. A Csoport ez által komoly lépéseket tesz a környezetvédelmi 
politikájában is megfogalmazott célkitűzése, azaz a természeti erőforrások 
felhasználásának ésszerűsítése felé. Az anyag, energia és vízfelhasználás 
eredményei minden évben értékelésre kerülnek, a szükséges szabályozási 
változások a környezeti politika felülvizsgálatának és kiegészítésének körében 
végezhetők el.

Anyagfelhasználás

Az MVM Csoport összetett tevékenységének végzése során a tagvállalatok 
sokféle anyagot használnak fel. A megfelelő mértékű anyagfelhasználás mind 
környezeti, mind gazdasági megfontolásból rendkívül fontos. Az optimális 
felhasználáshoz tervezett beszerzés által megakadályozható a felesleges felhal
mozódás, így többek között a tárolásból fakadó esetleges környezeti kárese
mény kockázata, valamint a hulladék mennyisége is mérsékelhető.

Az MVM Csoportban felhasznált segédanyagok mennyiségében az elmúlt 
három évben nem volt jelentős változás. A főbb anyagfelhasználások közül 
2017ben a mészhidrát és a sósav mennyisége csökkent. A táblázatban megje
lenített adatok tagvállalatonként eltérő forrásból származnak: számla vagy mé
rés, azonban előfordul becsült érték is, például az MVM BSZK Zrt. esetében.

2015 2016 2017

mészhidrát [t] 219,3 255,6 178,1

sósav [t] 611 584,6 516,3

kénsav [t] 4,6 4,1 5,5

nátriumhidroxid [t] 255,1 215,2 197,8

PCB tartalmú olajok [t] 0 0 0,1

transzformátorolajok [t] 36,9 18,8 19,0

A felhasznált segédanyagok köre az eltérő tevékenységek és az eltérő alkalma
zott technológiák miatt tagvállalatonként változó. 

PCB tartalmú olaj kizárólag az MVM Future Energy Technology S.r.l. eseté
ben került felhasználásra, a többi tagvállalat esetében a PCB tartalmú olajokkal 
ellátott berendezések cseréje, illetve hulladékként történő elszállítása már 
megtörtént.

A Vértesi Erőmű Zrt. üzemeltetése kapcsán 2017ben a hangsúly a rekulti
vációs tevékenységekre helyeződött át, az erőmű 2017ben csak konzerválási 
tevékenységet végzett. Ez a változás az anyagfelhasználásban is észrevehető. 
Korábban az erőmű és bánya üzemeltetése során rendkívül sokféle anyag fel
használását igényelte, melyek köre a 2017es évben rendkívüli mértékben le
csökkent. Azonban az optimális anyagfelhasználás a rekultiváció során is fontos 
szempont, amelyet a társaság vezetői folyamatosan szem előtt tartanak.
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Jelentős anyagfelhasználás történik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. eseté
ben, amely elsősorban a technológiai vegyszerekből és a főként karbantar
tásokhoz kapcsolódó segédanyagok felhasználásából áll. A főbb technológiai 
vegyszerek: sósav, nátriumhidroxid, bórsav, hidrazinhidrát, ammónium 
hidroxid, kénsav, ecetsav, kalciumoxid, nátriumklorid, rofamin TD, salétrom
sav, vas (III)  szulfát. A felhasználás 2017ben is biztonságosan történt, jelen
tésköteles esemény, baleset, környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés 
nem történt.

A segédanyagok mellett jelentős üzemanyagfelhasználó a Csoport, 2017ben 
1 280 838 liter benzint (2016: 1 136 002 liter; 2015: 1 060 921 liter) és 1 811 405 
liter gázolajat (2016: 1 936 293 liter; 2015: 2 215 756 liter) fogyasztott összesen. 
Az üzemanyag felhasználásban bekövetkezett növekedés oka a személyi  
változások és munkafolyamatok bővülése miatti többlet futásteljesítmény  
és fogyasztásnövekedés.

Az anyagfelhasználást minden elismert tagvállalatra érvényes, csoport szintű 
szabályozások és az azokat leányvállalati szinten leképező előírások határozzák 
meg, melyek tartalmazzák az egyes tevékenységek felelőseit, a betartandó 
szabályokat és előírásokat. 

Energiafelhasználás

Az energiával való megfelelő gazdálkodás nemcsak hazai, de globális érdek, 
melyet az MVM Csoport is kiemelten fontosnak tart. A Csoport tagjai közül 
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a kötelezett tagvállalatok (MVM 
OVIT Zrt., Római Irodaház Kft., ATOMIX Kft., MVM Észak-Budai Fűtő-
erőmű Kft., MVM GTER Zrt., MVM MIFŰ Kft. és az MVM Zrt.) 2017től 
energetikai szakreferenst foglalkoztatnak, 2016ban pedig minden érintett tag

vállalat kiépítette az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti Energiairányí
tási Rendszert (EIR). (3024)

Az MVM Csoport egyes tagjainak energiafelhasználása, a bevezetőben említett 
módon jelentősen eltér, azok tevékenységének függvényében. A legjelentősebb 
energiafelhasználással az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenysége jár, míg 
a vizsgált vállalatok közül az adminisztratív feladatokat ellátók, például a NÜSZ 
Zrt. esetében az energiafelhasználás a vásárolt villamos energiában merül ki.

A Csoport energiafelhasználását a következő táblázat tartalmazza:

Mérték- 
egység

MVM Csoport

2015 2016 2017

Termelési célú energiafelhasználás TJ 178 250 175 035 172 290
Fosszilis energiaforrások (termelési 
célú)

TJ 7 994 4 327 4 920

Földgáz TJ 3 543 4 234 4 727

Tüzelőolaj/fűtőolaj TJ 281 93 193

Szén TJ 4 170 0 0

Megújuló energiaforrások TJ 3 024 276 291

Biomassza TJ 2 842 7 0

Szél TJ

182 269

187

Víz TJ 52

nap TJ 52

EN103-1

EN103-2

EN103-3

302-1



75 Az MVM Csoportról
KÖRNYEZETVÉDELEM

INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017

A megjelenített adatok forrása legtöbb esetben mérés (hitelesített elszámo
lás mérőkkel), bizonyos esetben számítás, egy esetben pedig becslés. Az EIR 
rendszer bevezetésével a bemutatott és nyomon követett adatok pontossága 
nőtt.

Az MVM Zrt. folyamatosan nyomon követi az energiafelhasználás változását, 
ennek értékelésére pedig saját Energia Teljesítmény Mutatókat (ETM) használ. 
A három nyomon követett mutató a következő:

 – az üzemanyagfelhasználás megtett távolságra vonatkoztatott értéke, 
 – az összes kiadott megújuló villamos energia aránya az összes kiadott 

villamos energiához viszonyítva illetve 
 – a megújuló beépített villamos energia teljesítőképesség aránya az összes 

beépített villamos energia teljesítőképességhez viszonyítva.
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1. ETM mutató: távolságra vonatkoztatott fogyasztás [kWh/km]*

Dízel

* Az ETM az MVM Zrt. mutatója.

A benzin esetében az előző évhez képest nőtt az egységnyi távolság megtéte
léhez szükséges üzemanyag mennyisége, míg a dízel üzemanyag fogyasztása 
kedvező irányba változott, több megtett km esetén kisebb fogyasztás volt ta
pasztalható. A benzinfogyasztáscsökkentés lehetőségeinek feltárása a követ
kező évek egyik kiemelt környezetvédelmi tématerülete lehet.

Mérték- 
egység

MVM Csoport

2015 2016 2017

Nukleáris energiaforrások TJ 167 233 170 432 167 079

Nem termelési célú felhasználás TJ 4 630 4 445 4 549

Földgáz TJ 68 70 77

Önfogyasztás TJ 4 334 4 051 3 901

Villamos energia TJ 3 753 3 445 3 342

Hő (gőz/forróvíz) TJ 581 605 560

Vásárolt TJ 228 324 460

Villamos energia TJ 228 324 419

Hőenergia TJ
Nincs  
adat

Nincs  
adat

41

Üzemanyagból történő 
energiafelhasználás

TJ 118 110 110
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Az MVM Csoport elkötelezett a megújuló energiák használatával kapcso
latban, melyet jól tükröz a második ETM mutató, az összes kiadott megújuló 
villamos energia aránya az összes kiadott villamos energiához képest, mely 
folyamatos emelkedést mutat.

A 3. ETM mutató szintén a megújuló energiával kapcsolatos, a megújuló  
beépített villamos energia teljesítőképességének arányát az összes beépített 
villamos energia teljesítőképességhez viszonyítva adja meg. 2017ben új  
kapacitás beépítése nem történt, viszont számos beruházás kezdődött meg, 
melyek számszerű értéke csak jövőre jelenik meg az ETM mutatók között.

Az energiairányítási rendszer hatékony működtetése érdekében az MVM Zrt. 
rendszeresen végez energiatervezést, mely folyamat összhangban van az MVM 
Zrt. Energiapolitikájával. Az energiatervezési folyamat magába foglalja azon 

Társasági tevékenységek áttekintését, elemzését, amelyek hatással lehetnek  
az energiateljesítményre.

Az MVM Csoport energiaintenzitása több mint 20%kal csökkent a 2016os 
évhez képest. A mutató az energiafelhasználás mértékét az értékesítés nettó 
árbevétele függvényében mutatja.

A 2017es évben mutatkozó csökkenés oka a Nemzeti Közművek (NKM)  
figyelembevétele a csoportszintű értékesítés nettó árbevételében, amellyel  
a mutatószám számol. Ezen felül a változások további oka a gépek  
üzem idejében bekövetkezett esetleges eltérés, illetve bizonyos esetben  
az időjárási viszonyok megváltozása. A Vértesi Erőmű Zrt. esetében,  
az energiafelhasználás a bánya bezárása és az erőmű üzemeltetésének  
szünetelése következtében jelentősen alacsonyabb, mint azok üzemelése 
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esetén, 2017. évben elsősorban a telephelyek fenntartásához vásárolt  
villamos és hőenergiából állt.

Az MVM Csoport számára kiemelt fontosságú az optimális és hatékony ener
giafelhasználás, így az energiafelhasználás csökkentése is. A téma az MVM 
Csoport minden tagja számára lényeges, azonban az azt csökkentő beruházá
sok a bérelt irodában működő vállalatok esetében kevésbé relevánsak. Ilyenek 
többek között az MVM ERBE Zrt., az MVM Partner Zrt. és az MVM BSZK 
Zrt. tagvállalatok. Hasonló helyzetben van a Rába Energiaszolgáltató Kft., 
amely tagvállalat a Rába Holding Nyrt. telephelyén béreli a berendezéseket, 
amelyek fejlesztése, bővítése a tulajdonos hatáskörébe tartozik. A Rába Ener-
giaszolgáltató Kft. ehhez kapcsolódóan minden évben fejlesztési tervet ad le 
a tulajdonosnak. Speciális helyzetben van az NRG Finance Kft. amely vállalat 
az EETEK Zrt. jogutódjaként állagmegőrzésre fókuszál.

Az MVM NET Zrt. szintén bérelt irodaházban működik, ahol az energia
felhasználás csökkenése nem követhető nyomon, azonban rendelkezik kettő, 

az energiahatékonyság növelésére irányuló programmal. A társaság 2017. évi 
Minőségcéljai között energiahatékonysági célok is megfogalmazásra kerül
tek, valamint az energiahatékonyságot támogatja az OVITNET „Távközlési 
konténe rek energiahatékonyságának növelése” című projekt is.

Az MVM Csoportban több, korábban bevezetett energiahatékonysági prog
ram támogatja az optimális energiafelhasználásra való törekvést. Ilyen az épü
letfelügyeleti rendszeren keresztül, programozottan szabályozott villamosener
gia és gázfogyasztás, amellyel egyszerre biztosítható az MVM Zrt. és a MAVIR 
ZRt. által a Római Irodaház Kft.től bérelt székház energiatakarékos működése 
és a dolgozók kényelme. Az irodaház műszaki üzemeltetése/karbantartása so
rán keletkező hulladékok további kezelésével és feldolgozásával megfelelően 
minősített szakcég foglalkozik. Ezek mellett világításkorszerűsítési program is 
megvalósult, amely során a régi kompakt fénycsöveket korszerű, energiata
karékos LED fényforrásokra cserélték az Római Irodaház P1 parkoló szintjén  
és 3. emeleti folyosókon. 

Az energiafelhasználás csökkentésére irányuló intézkedések közé tartozik  
a beszerzési és beruházási folyamatok kritériumainak energetikai megfonto
lással való kiegészítése. A környezettudatos és fenntartható működés biztosí
tása mellett cél a dolgozó munkatársak szemléletének formálása is, amelynek  
érdekében a Csoport folyamatosan törekszik a működés optimalizálására  
és a hatékony energiafelhasználásra. 

Az energiafelhasználás csökkentését célzó beruházások eredményeként  
megtakarított energia mértékére az MVM Csoport jelenleg nem rendelkezik 
csoportszintű számszerű adattal. Két tagvállalat esetében azonban ismert  
a beruházások eredményeként várható éves CO2 kibocsátás csökkenése,  
illetve az éves energiamegtakarítás mértéke.
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Érintett társaság Beruházás típusa
Energia- 

megtakarítás 
(MWh/év)

Éves CO2 
kibocsátás 
csökkenése 
(tonna/év)

ATOMIX Világításkorszerűsítés 1. 3 1,09

ATOMIX Épület téliesítés 15 3,03

ATOMIX Világításkorszerűsítés 2. 0,8 0,3

ATOMIX Fűtési rendszer leválasztás 169,9 33,9

GTER Litér Világításkorszerűsítés 30,2 11,03

GTER Sajószöged Világításkorszerűsítés 30,2 11,03

Összesen 249,1 61,19

Az energiafelhasználás csökkenésére vonatkozóan a tagvállalatok közül  
számszerűsített adattal rendelkezik a MAVIR ZRt., ahol az átviteli hálózaton 
üzemelő transzformátorok közül lecserélésre került a Békéscsaba I., Detk I., 
Ócsa I. és a Sajószöged II. jelű transzformátor kisebb veszteségű, jobb  
hatásfokú új berendezésre, illetve 14 állomáson a térvilágítás alkony kapcsolós 
kivitelűre került átalakításra. A változtatásokkal megtakarított villamos energia 
mértéke 94 563 kWh volt.

Az Oroszlányi Fűtőmű modern, nagy hatásfokú létesítménye (pl. kazánok  
hatásfoka 97,5%) 2015 és 2017 között került megépítésre és használatbavé
telre, így további energiahatékonyságot célzó beruházása a jelenlegi  
ismeretek szerint nem indokolt.

Az MVMI Zrt. energiafelhasználást csökkentő célkitűzése a virtuális hostok,  
a virtuális hostok és dedikált fizikai szerverek összegéhez viszonyított arányá
nak növelése, és ez által a szervertermek villamosenergiafogyasztásának  
csökkentése.

Az MVM OVIT Zrt. energiahatékonyságának növelése érdekében több  
területen került fejlesztési terv és intézkedés megfogalmazásra, amelyekhez 
az alapot az előzetes adatgyűjtések, valamint az energiafelhasználás és  
fogyasztás feltérképezése, illetve meghatározása szolgáltatta. Az energia
takarékossági kezdeményezések a 2016. éves fogyasztáshoz képest társasági 
szinten átlagosan 5%os csökkenést irányoztak elő 2017re. A fejlesztési  
tervek és intézkedések alapvetően a villamos energia, a földgáz, a távhő  
és az üzemanyag felhasználások csökkentésére vonatkoznak. 2017ben végre
hajtott legjelentősebb energiahatékonysági intézkedések, illetve beruházások 
a következők voltak:

 – A gyártási területen a termelés hatékonyságának növelése, illetve energia
hatékonysági szempontból a villamosenergiafelhasználás csökkentése 
céljából új és modernebb plazmavágó gép került beszerzésre és üzembe 
helyezésre. 

 – A távvezetéki munkáknál használt csoportautók egy része, elsősorban  
állapotukból és korukból adódóan, korszerűbb modellekre lettek lecserélve, 
mely egyúttal hozzájárul az üzemanyag felhasználás csökkentéséhez is.

 – Több helyen is sor került a világítás korszerűsítésére és fejlesztésére, amely 
leggyakrabban a korábbi 

 – hagyományos fényforrások energiatakarékos fényforrásokra történő  
lecserélését jelentette.
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Vízfelhasználás

Az MVM Csoport tagjainak vízigénye és vízfelhasználása eltérő nagyságú, 
gyakoriságú és típusú, így hatása a környezeti elem esetén a csekély mértékű
től a jelentősig terjed. Bizonyos társaságok esetén kizárólag irodai, szociális 
vízigény merül fel, míg az erőművek esetén technológiai jellegű, Paks (3032) 
esetében pedig az előző felhasználások mellett jelentős a hűtésre használt 
vizek kapcsán a Duna érintettsége is. A vízfelhasználás mérséklése, valamint 
a vízkészletek jó állapotának megőrzése kiemelten fontos a Csoport számára, 
ezért törekszik a vízszennyezések megakadályozására és a gazdaságos  
vízhasználatokra.

A vízfelhasználás bizonyos tagvállalatok esetén a szociális vízhasználatra  
korlátozódik. 

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. tevékenysége során csak szociális  
célra használ vizet, melynek mennyiségét évek óta azonos – alacsony – szinten 
tart. A felszín alatti vizek jó állapotának megőrzése érdekében a kialakított  
monitoring kutakban a vonatkozó engedélyek szerint negyedévente ellenőrzik 
a víz minőséget. A mérési eredmények a működés megkezdése óta nem  
mutattak a tevékenységből származtatható szennyeződést.

Az MVM GTER Zrt. Lőrinci Gázturbinás Erőművében technológiai célra  
(hűtővíz, sótalanvíz ellátás) nyersvízként az erőmű hűtőtavának vize kerül fel
használásra. A hűtőtó vízutánpótlása a Zagyva folyóból vízátemeléssel történik. 
A mesterségesen kialakított hűtőtó az MVM Zrt. tulajdona. A felszíni és felszín 
alatti, valamint talajszennyezést érintő káresemények bekövetkeztekor a terü
letileg illetékes hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltak 
szerint kell eljárni.

A felszín alatti közegre kockázatot jelentő létesítményrészek úgy vannak kiala
kítva, hogy a környezetszennyezés előfordulása lényegében kizárható legyen: 

 – a transzformátorok zárt kőágyas medencében vannak elhelyezve, 
 – az olajos csapadékvíz tisztító zárt rendszerű, vízzáró vasbeton műtárgy
 – a veszélyes hulladékok gyűjtőhelye zártan, kármentővel került kialakításra,
 – az olaj tárolása dupla fenekű, belső úszótetős vasbeton védőgyűrűvel ellá

tott tartályokban történik.

Az MVM MIFŰ Kft. esetében az erőművek vízigénye (szociális és technológiai 
jellegű, valamint tűzoltáshoz) a MIVIZ Kft. által üzemeltetett közműhálózatról 
biztosított. A gázmotoros erőművekben és a Tatár utcai Fűtőműben nincs tech
nológiai célú vízfelhasználás. Az erőművekben keletkező kommunális szenny
vizek befogadója a közüzemi szennyvízcsatorna. Az elfolyó víz minőségét 
akkreditált laboratórium által végzett mintavétel és a laboratóriumi vizsgálatok 
ellenőrizték, ami alapján az elfolyó víz minősége, a kibocsátási ponton,  
a vonatkozó küszöbértékeknek megfelelt. 

Az Oroszlányi Fűtőműben az ivóvíz felhasználás célja kettős. Egyrészt az 
ivó vizet a szociális blokk vízellátására, másrészt a távfűtő hálózaton fellépő 
technológiai vízveszteségek pótlására, speciálisan előkezelt pótvíz előállítá
sára használják fel. Az Oroszlányi Fűtőmű pótvíz előkészítése modern, fordított 
ozmózist használó berendezéssel történik. A berendezések nyersvize hálózati 
víz, a technológiához átvett ivóvíz mennyiség közel 70%ából tápvíz készül. A 
technológiai szennyvíz alacsony mennyiségét az biztosítja, hogy a technológiai 
víz zárt rendszerben kering, a kazánok nem igénylik a víz leeresztését, arra csak 
karbantartáskor, szükség szerint kerül sor. A kommunális szennyvízkibocsátás 
csökkentéséhez járul hozzá továbbá, hogy a kazánház korszerű műszaki  
technológiája miatt az csupán 12 fő kezelőszemélyzettel működtethető.
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A Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi erőművének, illetve a kéntelenítő üzem működtetéséhez évtizedeken át jelentős mennyiségű vízfelhasználást jelentett,  
azonban ez az erőmű tevékenységének szüneteltetésével megszűnt. A telephelyen jelenleg vezetékes ivóvíz kerül felhasználásra.

Az MVM Csoport összes, források szerinti vízfelhasználását, illetve az összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz mennyiségét a következő táblázat mutatja be:

Összes vízfelhasználás az MVM Csoportban (ezer m3)
MVM Csoport

2015 2016 2017

Összes vízfelhasználás 2 768 939,14 2 638 570,98 2 694 371,75

Hűtővíz felhasználás 2 767 200,40 2 637 236,20 2 661 142,31

felszíni víz 2 767 197,20 2 637 236,14 2 661 052,31

felszín alatti víz 3,14 0,00 0,00

vezetékes ivóvíz 0,00 0,00 0,00

egyéb (pl. ipari víz) 0,06 0,06 90,00

Technológiai vízfelhasználás 1 342,95 999,88 32 885,94*

felszíni víz 1 231,49 909,15 32 736,10

felszín alatti víz 66,71 65,69 27,92

vezetékes ivóvíz 12,11 15,85 25,64

egyéb (pl. ipari víz) 32,64 9,19 96,29

Kommunális vízfelhasználás 395,79 334,90 343,50

vezetékes ivóvíz 395,79 334,90 343,50

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz mennyisége 158 239 115 479 125 998

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz aránya (%) 5,71 4,38 4,68

* A 2017. évi növekedés oka az Úzvölgyi vízerőmű vízfelhasználási adatainak figyelembe vétele 2017től.
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A vízfelhasználás tekintetében fontos külön megjegyezni a vízkivételeket és az 
ezek által érintett vízforrásokat, melyek az MVM Csoport egyes tagjai eseté
ben relevánsak. A Csoport tagjai csak érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező 
kutakat üzemeltetnek, melyek esetén a vízminőségre vonatkozó előírások a 
jogszabályi feltételeknek vagy az engedély követelményeinek megfelelően 
időszakonként vizsgálatra kerülnek. 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vízi létesítményeinek fenntartását és üzemel
tetését az egységes vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak alapján végzi 
Az erőmű vízfelhasználásának csoportjai:

 – hűtésre használt vizek, amelyek maradéktalanul visszajutnak a befogadó 
Dunába;

 – technológiai pótvízellátás;
 – szociális vízellátás;
 – tűzivíz ellátás.

Az erőmű hűtővizét és a technológiai pótvíz előkészítőben felhasznált nyersvi
zet a Dunából, az ivóvízigényt a csámpai kutakból (rétegvíz), a tűzivíz rendszer 
vízellátását parti szűrésű kutakból biztosítják, így ezek a vízforrások jelentős 
vízkivétellel érintettek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működésének felszíni  
és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásai a következők:

Felszíni vizek

Az atomerőmű, mint az ország legnagyobb nyersvíz használó üzeme különös 
gondot fordít a víz minőségének védelmére. A felszíni vízkivételből biztosított 
hűtő és technológiai vizek mennyisége 2017ben 2 653,6 millió m3 volt, ami 
0,165 m3/kWhs fajlagos hűtővíz felhasználást jelent. 

A hűtővízrendszer elsődleges feladata a kondenzátorok hűtése, amely az ener
giatermelés nukleáris folyamataival nincs kapcsolatban, és vegyi kezelésektől 
is mentes. A Dunából kivett, fizikailag megtisztított (szűrt) víz, a felhasználást 
követően gyakorlatilag változatlan minőségben folyik vissza a befogadóba.  
A kibocsátott hűtővíz a befogadó Duna hőszennyezését nem, csak hőterhelé
sét okozza, mivel a felmelegedés mértéke az ökológiai egyensúlyt nem bontja 
meg. Ennek érdekében a hatósági engedélyek a hőlépcső maximális mértékét 
és a Dunavíz hőmérsékletének maximumát határozzák meg, ezeket a korláto
kat 2017ben is betartotta az atomerőmű.

A hűtővíz felhasználása nagyban függ a visszakeverhető (újrafelhasználható) 
vízmennyiségtől, amely pedig a Duna vízhőmérsékletének, mint külső tényező
nek, függvénye.

A Dunába visszavezetett hűtővíz (használt víz) parti szűrésű vízbázisokra  
gyakorolt hatását az atomerőmű által létesített monitoring rendszer ellenőrzi. 
A Duna mentén hat szelvényben kiépített észlelőrendszer – amely az erőmű  
és a Siótorkolat közötti szakaszon speciálisan kiépített meder alatti szondák
ból és figyelőkutakból áll – vizsgálati eredményei igazolják, hogy az erőmű 
kibocsátásai nincsenek hatással a meglévő és a potenciális parti szűrésű  
vízbázisokra. 

A szociális vízhasználatokból az üzemi területen keletkező szennyvizet az 
erőmű kommunális szennyvíztisztító rendszerén keresztül bocsátják ki, amelyet 
az üzemi kontroll rendszeresen ellenőriz. A 2017ben keletkezett tisztított  
kommunális szennyvíz mennyisége 86 923 m3 volt.

Az atomerőmű bővítési területének északi részén keletkező szennyvíz áteme
lőn és csatornahálózaton keresztül a Paks városi szennyvíztisztító telepre kerül, 
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amelynek szennyezőanyagkoncentrációja a vonatkozó határértékeknek meg
felelő volt. 2017. évben a bővítési területről 1 212 m3 kommunális szennyvíz 
került átadásra a Paksi szennyvíztisztító telepre. 

Az inaktív ipari hulladékvizek túlnyomó részét a sótalanvízelőállítás során ke
letkező savas és lúgos szennyezettségű vizek alkotják, melyek semlegesítése 
és lebegőanyagtartalmának kiülepedése a 3 darab 10 000 m3es agyagbélésű 
zagymedencékben történik. 

A zagymedencéből elvezetett, lebegőanyagoktól megtisztított ipari hulla
dékvíznek a magas sótartalma jelent környezeti terhelést. A sótartalom leg
nagyobb része a sósav és a nátriumhidroxid regenerátumainak reakciójából 
keletkező nátriumklorid, azaz konyhasó. Összehasonlításként elmondható, 
hogy a zagymedencékből elfolyó víz sótartalma (átlagosan 3,5 g/l) egy nagy
ságrenddel kisebb, mint a tengervíz sótartalma (~35 g/l). 

2017. évben 195 402 m3 ipari hulladékvíz keletkezett, amely a hűtővíz éves 
mennyiségével összevetve már a meleg vizes csatornában bekövetkező  
kb. 18 000szeres hígítás után került a Dunába. A sótartalom tekintetében,  
az évi átlagos szennyezőanyagáramokból számítható, hogy a Duna alap só 
terhelését a zagymedencékből elfolyó hulladékvíz jelentéktelen mértékben 
emeli meg. 

A szekunder köri konzerválások hulladékvizeinek fogadására két vegyszeres 
medence szolgál, melyek HDPE burkolatának vízzárósága meghatározott  
időszakonként ellenőrzésre kerül. A 2017. évi mérések szerint a fóliák integ
ritása megfelelő. A hulladékvizet a megfelelő tartózkodási idő után, a kémiai  
és az ökotoxikológiai vizsgálatok eredményeinek birtokában, a hatóság érte
sítése mellett bocsátják ki. A 2017. évben keletkezett hulladékvíz (5 800 m3)  

minőségét tekintve hasonló volt, mint a korábbi években, a Dunába való  
kibocsáthatóság feltételei teljesültek.

A Paksi Atomerőmű 1996 óta a csámpai vízcsatornán keresztül vízátadással 
segíti a Faddiholtág fürdéshez, vízi sportokhoz szükséges jó vízminőségének, 
megfelelő vízszintjének biztosítását. Erre a célra 2017ben a hűtőgépházi  
klímaberendezések hűtővizéből 6 676 474 m3 vizet adtak át a Faddiholtágba. 
A felhasznált kondenzátorhűtővíz minősége megfelelő a körtöltéses rend
szerű, 75 ha területű halastavak frissvízzel történő ellátásához. A horgászatot 
kedvelők és családjaik számára kellemes időtöltést nyújtó tórendszer pótvíz
ellátása, így a használt hűtővízzel illetve a melegebb nyári időszakban friss  
Dunavízzel történik. 

Felszín alatti vizek védelme

Az erőmű talajvízre és talajra gyakorolt hatását kiterjedt talajvízfigyelő kútrend
szerrel ellenőrzik, amelyek közül 18 kútban automatikus vízszintregisztráló,  
25 db kútban automatikus vízmintavevő berendezés működik.

A potenciális környezetszennyező források ellenőrzése érdekében nyomon 
követik a hulladék üzemi gyűjtőhely, az ipari zagytér, a földalatti olajtartályok,  
a főépület környezetének, és a kommunális hulladékvízrendszer környezetének 
állapotát. A felszín alatti vizekben a környezetvédelmi felülvizsgálatok során 
feltárt állapothoz képest szennyezést nem azonosítottak.

Az atomerőmű szociális vízellátását a Csámpai Vízmű mélyfúrású kútjai biztosít
ják. A rétegvíz kutakból biztosított szociális jellegű ivóvízkitermelés 232 885 m3 
volt. A kitermelt víz vas és mangántalanítás, valamint fertőtlenítő klórozás után 
kerül a fogyasztókhoz. 
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KIBOCSÁTÁSOK

Légnemű kibocsátások

Az MVM Csoport célja a károsanyagkibocsátás csökkentése. A Csoport tagjai 
érvényes engedéllyel rendelkező források kibocsátásai megfelelnek az előírt 
technológiai határértékeknek. 

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. tevékenysége során szénmonoxidot,  
széndioxidot, nitrogénoxidot és kéndioxidot bocsájt ki a levegőbe. Az emisz
szióhoz kapcsolódó követelményeket a telephely egységes környe zethasználati 
engedélyében határozta meg a hatóság. A kibocsátás a földgázüzemű turbinával 
működő technológia általános kibocsátási értékének megfelelő mértékű. A mű
ködés az engedélyben leírt valamint a jogszabályban meghatározott követelmé
nyeknek megfelelő, az emissziót évente akkreditált laboratórium által ellenőrizteti 
a cég, amely során határérték túllépést még nem mértek. Az emisszió mérési 
jegyzőkönyvek eredményei a vezetőség és a szakemberek által kiértékelésre ke
rülnek, amennyiben beavatkozás szükséges, úgy a társaság intézkedik. Légszeny
nyezésre vonatkozó panasz az erőmű működésének megkezdése óta nem volt.

Az MVM GTER Zrt. a technológiai előírások betartásával, a berendezések  
karbantartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával  
akadályozza meg a rendkívüli légszennyezést. A gázturbinák által kibocsátott 
légszennyező anyagok koncentráció értékei a vonatkozó jogszabályok által elő
írt és a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által határozatba is foglalt 
kibocsátási határértékeket nem lépték túl. A Társaság évente akkreditált labo
ratórium által is elvégezteti a gázturbina levegőtisztaságvédelmi vizsgálatát.  
A nitrogénoxid képződés csökkentésére a gázturbina égőkamrájába sótalaní
tott vizet fecskendeznek. Alacsony kéntartalmú gázturbina olajat használnak 

fel a kéndioxid kibocsátás mérséklésére. Nagy légfelesleggel történő tüzelés 
következtében a szénmonoxid kibocsátás alacsony szinten tartható.

A Csoport egyes társaságai, így például a MAVIR ZRt. esetében az üzemel
tetett szükség áramforrások sorolhatók a légnemű kibocsátással rendelkező 
pontforrások közé. Azonban ezek üzemideje annyira alacsony, hogy részletes 
adatközlést ezek esetében nem tartalmaz a jelentés, az SF6os gázt tartalmazó 
kapcsolóberendezésekből elszivárgott gáz mennyisége azonban megjele
nítésre kerül.

A Vértesi Erőmű Zrt. 2016. január 1jétől szünetelteti villamosenergiatermelő 
tevékenységét, melyből adódóan a 2017. év során légszennyező anyagok  
kibocsátásra nem került sor. A zagytér diffúz szennyezésének megakadályozása 
érdekében a rekultivációs tevékenység során locsolással biztosították a kipor
zás megakadályozását. A rekultivációval nem érintett területeken a spontán 
kialakult növénytakaró és a felszínen elterülő zagyvíz akadályozza a kiporzást.  
A társaság minőségpolitikai céljai között kötelezettséget vállal a hazai és Euró
pai Uniós szabályozásnak való megfelelésre és a jelentős mértékű tényleges, 
vagy potenciális környezeti hatást kifejtő kritikus tevékenységek szabályozásá
ra, megfigyelésére és feltárására. Az irányítási rendszer külső és belső auditjain 
a társaság visszaigazolást kapott arról, hogy a 2017. évi feladatainak végrehaj
tása a kívánt vezetői elvárások betartásával valósult meg.

Az MVM MIFŰ Kft. létesítményei közül a Hold utcai Kombinált Ciklusú Erőmű, 
a Tatár utcai Fűtőmű, és a Tatár utcai Gázmotoros Erőmű az Európai Unió az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendsze
rébe tartozik. Az erőművekben primer energiahordozó a földgáz és az ebből 
származó közvetlen kibocsátás a meghatározó. A tüzelőberendezések üzemel
tetése során a széndioxid kibocsátás mellett a nitrogénoxid és szénmonoxid 
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kibocsátás a meghatározó. A Hold utcai Kombinált Ciklusú Erőmű és a Tatár 
utcai Fűtőmű (PTVM50 típusú kazánok) légszennyezőanyag kibocsátásait egy
egy folyamatos üzemű emisszió mérőrendszer ellenőrzi és az adatokat vissza
kereshető módon rögzíti. A mérőrendszerek karbantartása rendszeres. Megbí
zási szerződés keretében, évenként egyszer, akkreditált laboratórium ellenőrzi 
a gázmotoros fűtőerőművek pontforrásainak légszennyezőanyag kibocsátását. 
Az évenkénti, akkreditált labor által végzett ellenőrzés kiterjed a folyamatos 
üzemelésű monitoring rendszerrel rendelkező erőművek pontforrásaira is.

Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. légszennyező anyag kibocsátása 
a Csoport többi tagjához hasonlóan a kibocsátási határértékek alatt vannak, 
amely csökkentéséhez a korszerű műszaki technológia valamint a kazánok ma
gas hatásfoka (97,5%) járul hozzá. Minőségpolitikai célkitűzései között szerepel 
a környezetre gyakorolt hatások mérséklése, a tevékenység környezettudatos 
szervezése. A kibocsátások megelőzését és csökkentését szolgáló eljárások 
megfelelnek az elérhető legjobb elérhető technikának. A kazánház levegőmi
nőségi hatásterülete a pontforrás körül egy 1850 m sugarú körrel jellemezhető. 
A társaság 2017 évi feladatainak végrehajtása a kívánt vezetői elvárások betar
tásával valósult meg. 

Az alábbi táblázatban részletezett közvetlen kibocsátás többek között tartal
mazzák az erőművi széndioxid kibocsátást, a felhasznált benzin és gázolaj 
széndioxid egyenértékét, a földgáz elfáklyázásából, lefúvatásából származó 
metánkibocsátást, valamint a fémtokozott berendezések, megszakítók,  
mérőváltók 2017. évi kénhexafluorid (SF6) töltésének CO2 egyenértékét.

A közvetlen kibocsátás négy fő forrásának alakulását figyelemmel kíséri  
az MVM Csoport. Az erőművi telephelyek kibocsátását leszámítva a fenn
maradó három esetben 2017. évben csökkent a széndioxid kibocsátás.

A számításban felhasznált gázok: széndioxid, metán, dinitrogénoxid, HFC, PFC, SF6 és NF3.  
A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 1 képezte.

Közvetlen kibocsátások Mérték- 
egység 2017

Erőművi telephelyek CO2 kibocsátása t 268 657

biomassza felhasználásból származó t 0

Üzemanyag-felhasználásából eredő CO2 kibocsátás t 7 505

benzin felhasználásból t 3 333

gázolaj felhasználásból t 4 172

Metánkibocsátás CO2 egyenértéke t 2 421

Bányából származó metánkibocsátás t 0

Gázszállításból származó metánkibocsátás t 0

Földgáz elfáklyázásából, lefúvatásából származó  
metánkibocsátás [t]

t 115

SF6 gáz CO2 egyenértéke t 8 862

Fémtokozott berendezések kg 314

pótlás kg 314

Megszakítók és mérőváltók kg 57

pótlás kg 57

Összesen (ellenőrzött társaság módszertan szerint) t 287 445

Összesen (tulajdoni részesedés módszertan szerint) t 287 227
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A közvetett kibocsátás a vásárolt villamos energia és az önfogyasztás  
széndioxid egyenértékét tartalmazza, melyet az alábbi táblázat mutat be.

Az MVM Csoport a tevékenységének ÜHG intenzitását a fogyasztott energia 
függvényében határozza meg.  

Az MVM Csoport gépjárműállományában 2017ben 5 elektromos és 10 hibrid  
gépjármű volt használatban, melyből az év során 1 elektromos és 1 hibrid gép
jármű került beszerzésre, valamint 1 hibrid gépjármű bérlete félévkor megszűnt. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó befektetések 
eredményeként elért kibocsátás csökkentéseket az MVM Csoport jelenleg 
nem számszerűsíti, ezért a következő években ennek pontos mérésére  
és meghatározására szolgáló módszertan kidolgozását tűzte ki célul.

Az MVM Csoport tagvállalatai tevékenysége során a következő légszennyező 
anyagokat bocsátja ki:

MVM Csoport

2015* 2016* 2017

ÜHG intenzitás [tCO2eq/TJ] 11,7 4,51 4,84
Mérték-
egység

MVM Csoport

2015 2016 2017

Önfogyasztás szén-dioxid kibocsátása kt 331 304 296

földgázfelhasználásból származó kt – – 4

villamos energia felhasználásból származó kt  – – 291

Vásárolt energia szén-dioxid kibocsátása kt 20 28 37

villamos energia felhasználásból származó kt – – 37

A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 2 képezte.

* Az érték számítása 2015, 2016ban Scope 1 és 2 vonatkozásában történt, a táblázatban jelenleg szereplő  
értékek a 2017ben alkalmazott módszertan szerint újraszámításra kerültek.
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Mértékegység
MVM Csoport

2015 2016 2017

Légszennyező  
anyag kibocsátások

kéndioxid t 721,3 5,8 1,6

nitrogénoxidok t 958,1 255,4 302,5

por kg 2 964,1 2 069,6 1 061,0

VOC* kg 0,0 0,0 477,0

PCDD/PCDF ** kg 0,0 0,0 0,0

összes megtermelt energia GWh 17 614,6 17 398,0 17 472,1

fosszilis forrásból megtermelt energia (biomassza is) GWh 1 500,4 1 203,9 1 078,1

Kén-dioxid  
kibocsátás

összes megtermelt energia alapján t/GWh 0,04 0,00 0,00009

fosszilis forrásból megtermelt energia alapján t/GWh 0,48 0,01 0,00146

Nitrogén-oxidok  
kibocsátás

összes megtermelt energia alapján t/GWh 0,05 0,02 0,01731

fosszilis forrásból megtermelt energia alapján t/GWh 0,64 0,25 0,28056

Szilárd anyag
összes megtermelt energia alapján t/GWh 0,05 0,02 0,00006

fosszilis forrásból megtermelt energia alapján t/GWh 0,64 0,25 0,00098

VOC
összes megtermelt energia alapján kg/GWh 0,00 0,00 0,00003

fosszilis forrásból megtermelt energia alapján kg/GWh 0,00 0,00 0,00044

PCDD/PCDF
összes megtermelt energia alapján kg/GWh 0,00 0,00 0,00000

fosszilis forrásból megtermelt energia alapján kg/GWh 0,00 0,00 0,00000

* Illékony szerves vegyületek; ** Dioxinok
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A Csoport adminisztratív tevékenységet végző tagjai, így a például a Római 
Irodaház Kft. esetén az épületre vonatkozó kibocsátások összegzését, míg az 
erőművek esetén a telephelyen található épületekhez és a termeléshez kap
csolódó kibocsátásokat egyaránt tartalmazza a fenti táblázat.

A tevékenység során egyéb ózonkárosító anyagok is kibocsátásra kerülnek, 
melyek mennyisége 2017ben csökkent.

Tétel Mértékegység
MVM Csoport

2015 2016 2017

töltetmennyiség kg 1 856,58 708,32 694,65

pótlás kg 43,00 0,00 0,00

Folyékony kibocsátások

Az MVM Csoport környezeti politikája szerint, így a szennyvízkibocsátás  
esetén is törekszik a negatív hatások megelőzésére és a kockázatok elfogad
ható szintre való csökkentésére valamint ellenőrzi és fejleszti környezetvédelmi 
teljesítményét.

Mérték- 
egység

MVM Csoport

2015 2016 2017

Hűtővíz kibocsátás ezer m3 2 761 554 2 637 205 2 653 803

élővíz ezer m3 2 706 554 2 637 205 2 653 803

csatorna ezer m3 0 0 0

szikkasztás ezer m3 0 0 0

Technológiai szennyvíz/használt víz ezer m3 491 577 32 283

élővíz ezer m3 173 155 32 273

csatorna ezer m3 4 5 8

szikkasztás ezer m3 315 417 1

Kommunális szennyvíz ezer m3 248 272 297

élővíz ezer m3 91 110 101

csatorna ezer m3 65 82 194

szikkasztás ezer m3 92 79 2
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A 2017. évi technológiai vízfelhasználás nagymértékben megnövekedett  
2016hoz képest, amelynek oka, hogy a 2017. éves adatok tartalmazzák  
az MVM Future Energy SRL társaság által tulajdonolt Úzvölgyi vízerőmű  
víz felhasználási adatait is.

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. tevékenysége során csak kommunális 
szennyvíz keletkezik, technológiai szennyvíz a Kft. tevékenységéből nem kelet
kezik.

Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. esetében is a Csoport szintű  
célkitűzések kerültek átültetésre, így cél a szennyvízkibocsátás csökkentése, 
amelyhez hozzájárul a kazánház korszerű műszaki technológiája. A technológiai 
víz zárt rendszerben kering, a kazánok nem igénylik a víz le eresztését, így arra 
csak karbantartáskor, szükség szerint kerül sor. A technológiai szennyvíz mellett 
az üzemben csekély mennyiségű kommunális szennyvíz is keletkezik.

A Vértesi Erőmű Zrt. telephelyein keletkező kommunális szennyvíz mennyisé
ge a társaság létszámának csökkenésével arányosan csökkent. Az erőmű üze
melésének szüneteltetése miatt 2017ben további salakpernyegipsz hulladék 
nem keletkezett. Az elszállított hulladékok döntő többsége a bányaüzem fel
számolása, rekultivációja során keletkezett, melyek zömében újrahasznosításra 
kerültek az átvevő szakcégek által.

A Magyar Földgáztároló Zrt. tevékenysége során kitermelt rétegvíz a MOL 
Magyar Olaj és Gázipari Nyrt.nek kerül átadásra, majd teljes mértékben  
visszasajtolásra („likvidálásra”) kerül. A rétegvíz likvidálása a kitermelési réteg
szerkezetbe, változatlan minőségben történik, sótalanításra nincs szükség.  

A kitermelt víz teljes szénhidrogén tartalma jelenleg nem kerül mérésre,  
az adott nyomáson és hőmérsékleten a kitermelt rétegvíz metánnal telített.  
A lefúvatott és elfáklyázott szénhidrogén és gáz mennyisége kevesebb,  
mint a teljes termelés 1%a. A társaság vizsgálja a szénhidrogén tartalom  
számszerűsítésére alkalmazható módszertan bevezetését. A kitermelt  
rétegvíz mennyiséget a következő táblázat mutatja.

Telephely Kitermelt rétegvíz mennyisége (m3)

Hajdúszoboszló 1 234

Zsana 4 847

Pusztaederics 1 035

Kardoskút 86

Összesen 7 202

2015 2016 2017

Lefúvatott szénhidrogén mennyisége 195 129 m3 183 495 m3 181 160 m3

Elfáklyázott gáz mennyisége 284 190 m3 193 120 m3 191 900 m3

A kútmunkálati folyamat minden évben megtervezett folyamat, azonban a ke
letkező fúrási hulladékok, azaz az iszapok mennyisége előre nem tervezhető.  
A 2017. évben a folyamatból származó 114,560 tonna, vizes fúrófolyadék min
den esetben lerakásra került, amely a lerakó befogadói nyilatkozatával igazolt.

OG5

OG6

OG7
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Hulladék

Az MVM Csoport törekszik az erőforrások hatékony felhasználására, valamint a 
hulladékképződés minimalizálására. A tevékenységet a hatályos környezetvédel
mi törvényeknek megfelelően végzi minden tagvállalat, ide értve a hulladékokról 
szóló törvény előírásait is, azaz figyelmet fordítva a hulladékképződés megelőzé
sére, a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére 
és a hulladékok megfelelő ártalmatlanítására. A Csoport tagtársaságainak tevé
kenysége során több, különböző (kommunális, nem veszélyes és veszélyes) hul
ladék és kommunális, illetve erőművek esetén technológiai szennyvíz keletkezik. 

A keletkező hulladékok mennyiségét és kezelési módjait a lenti táblázat tar
talmazza. Cél a biztonságos és környezetbarát működés a lehető legkisebb 
környezeti igénybevétel mellett, amely a keletkező hulladék és a kibocsátott 
szennyvíz mennyiségének nyomon követésével folyamatosan kiértékelésre ke
rül. A keletkező hulladékok mennyiségét a következő táblázat a hulladék típu
sa és az alkalmazott kezelési mód szerint mutatja be.

A keletkező hulladék jelentős része hasznosításra kerül átadásra. A hasznosítás 
és ártalmatlanítás arányának fordulása 2016ban történt, 2017ben ez az arány 
tovább javult.

Mértékegység Ártalmatlanításra átadott Hasznosításra átadott Összesen

Nem veszélyes hulladékok t 3 675 23 824 27 499

textilhulladék t 5 0 5

fém- és fémtartalmú hulladék t 18 18 481 18 499

építési és bontási hulladék t 703 1 602 2 305

papír, karton, fahulladék t 153 715 869

egyéb t 2 797 3 025 5 822

Veszélyes hulladékok t 3145 2761 5906

olaj és olajjal szennyezett hulladék t 471 239 710

PCB tartalmú hulladékok t 0 984 984

vegyszerek és oldószerek hulladékai t 37 32 69

elem, akkumulátor, toner t 21 71 92
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Az MVM GTER Zrt. gázturbinái működése során keletkező hulladékok meny
nyisége, a gázturbinák alacsony üzemideje és tartalék jellege miatt kismértékű. 
A keletkező hulladékok kezelése, ártalmatlanítása a jogszabályi és egyéb ható
sági előírásoknak megfelelően történik.

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. telephelyén a tervszerű megelőző  
karbantartások kapcsán keletkezik veszélyes és nem veszélyes hulladék, de 
ezek mennyisége alacsony, melyeket a környezet szennyezését kizáró módon, 
speciális konténerben kerülnek eltárolásra, majd szakszerű kezelésre.

A Vértesi Erőmű Zrt. esetén a tárgyévben elsősorban a bánya bezárási  

(rekultivációs) feladatok végrehajtásakor keletkezett hulladékok kerültek  
elszállításra. A társaságnak ugyancsak feladata az erőművek üzemelése során 
keletkező salakpernye hulladék depóniákra (zagyterek) vonatkozó jogszabály 
előírásai alapján történő rekultivációja, ezzel biztosítva, az egyes környezeti 
elemek szennyezésének elkerülését mind a szennyezőanyagok felszín alatti  
és felszíni vizekbe mosódása kapcsán, mind pedig a por levegőbe jutása által. 
A rekultivációs kötelezettséggel kapcsolatos feladatok mellett kiemelt téma  
a keletkezett hulladék anyagok hasznosítása. A társaság a folyamatait csoport
szintű szabályzatok előírásai alapján végzi, amelyek leányvállalati szintű leképe
zései tartalmazzák az egyes tevékenységek felelőseit, a betartandó szabályo
kat, előírásokat.

Mértékegység Ártalmatlanításra átadott Hasznosításra átadott Összesen

elektromos és elektronikus berendezések hulladékai t 21 863 884

azbeszt tartalmú hulladékok t 22 20 42

csomagolási hulladékok t 20 50 70

iszapok t 20 19 39

egyéb t 2533 142 2675

Kommunális hulladékok (elszállított) m3 88 515 42 88 557

Termelési hulladékok t 0 42 42

salak t 0 42 42

pernye t 0 0 0

Gipsz t 0 0 0
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A kitűzött üzletpolitikai és minőségirányítási célok kiértékelésre kerültek.  
A rekultivációs feladatok végrehajtása a 2018. évben is ezen eredmények  
alapján folytatódik tovább, a célok alapvető módosítására nem volt  
szükség.

NUKLEÁRIS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. légnemű illetve folyékony kibocsátásait  
és hulladékairól szóló vezetői hozzáállás részleteit, azok specifikus jellege  
miatt jelen fejezet tartalmazza.

A nukleáris környezetvédelmi ellenőrzés alapvető feladata 2017ben is az volt, 
hogy egyrészt folyamatosan kontrollálja a radioaktív anyagok erőműből tör
ténő kibocsátását, másrészt széleskörűen vizsgálja azok közvetlen környezeti 
megjelenését.

Hagyományos légköri kibocsátások

Az atomerőműnek technológiájából adódóan igen kicsi a légköri emissziója,  
a nukleáris alapú villamosenergiatermelés nem bocsát ki üvegházhatást  
okozó gázokat, port, pernyét, sem légszennyező anyagokat. Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. telephelyén több levegőterheléssel üzemelő technológia  
található:

 – szükségáramforrásként üzemelő biztonsági dízelgenerátorok;
 – dízelhajtású tűzivízszivattyú;
 – mobil áramfejlesztő dízelgenerátorok tárolása súlyosbalesetkezelés;
 – olajpára elszívás és leválasztás.

A levegőtisztaságvédelmi követelményeket 2017ben is betartotta az  
atomerőmű. Az atomerőmű elhanyagolható széndioxidkibocsátású üzeme 
nagyban segíti Magyarországot a klímavédelemben és a kiotói vállalások  
teljesítésében.

Veszélyes hulladékok 

2017ben 378 tonna veszélyes hulladék keletkezett az erőműben, elsősorban 
olajjal szennyezett hulladék – rongy, iszap – fáradt olaj, veszélyes anyaggal 
szennyezett csomagolási hulladékok és göngyölegek – pl. festékes, olajos, 
vegyszeres göngyölegek –, habképző anyag, olajos víz, technológiai vegyszer 
és bórax hulladék. Az előző évről a telephelyen maradt hulladékkal együtt  
összesen 440 tonna veszélyes hulladék került hasznosításra vagy ártalmat
lanításra átadásra, minden esetben engedéllyel rendelkező partnereknek.  
A veszélyes hulladék mennyiségének változását alapvetően az adott évi  
tervezett karbantartások, felújítások volumene határozza meg.

Nem veszélyes termelési hulladékok 

Az erőművi karbantartások alkalmával nagy mennyiségben keletkeznek  
különböző fajtájú termelési hulladékok, amelyek gyűjtése egymástól elkülö
nítve, szelektív módon történik. Az atomerőmű leggyakoribb nem veszélyes 
termelési hulladékai: papír, fém, fa, kőzetgyapot, kábel, üveg és a műanyag. 
Az atomerőmű ipari hulladék anyagraktárából az összegyűjtött papírhulladék, 
valamint a fémhulladékok döntő része, további hasznosításra kerül. A nem 
veszélyes termelési hulladékokat a telephelyen keletkező egyéb hulladékok
tól elkülönítetten, kijelölt gyűjtőhelyen és az erre kijelölt raktárakban gyűjtik. 
2017. év végén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén lévő nem veszélyes 
termelési hulladék mennyisége 50,34 t volt. Tavaly az MVM Paksi Atomerőmű 
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Zrt. tevékenysége során összesen 786,6 t nem veszélyes termelési hulladék 
keletkezett, (ezen felül 2017. év elején 32,4 t nem veszélyes termelési hulla
dékot tároltak). Az elmúlt évben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 768,664 t  
nem veszélyes termelési hulladék hasznosításáról és ártalmatlanításáról  
gondoskodott. 

Radioaktív hulladékok

A nukleáris alapú villamosenergiatermelés elkerülhetetlen melléktermékei  
a radioaktív hulladékok, melyek kezeléséről, átmeneti és végleges tárolásáról 
gondoskodni kell. A radioaktív hulladék olyan, további felhasználásra már nem 
kerülő radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető 
közönséges hulladékként. A radioaktív hulladékok között megkülönböztetünk 
kis, közepes és nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékokat, valamint folyé
kony radioaktív hulladékokat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenysége 
során mindhárom féle hulladék keletkezhet.

2017ben 530 darab kis és közepes aktivitású szilárd hulladékot tartalmazó  
hordó keletkezett, ez a mennyiség 193 hordóval kevesebb az előző évinél,  
és alatta marad az átlagos mennyiségnek. Az 530 darab hordóból 431 darab 
kis aktivitásúnak, míg 99 darab közepes aktivitásúnak bizonyult a mért dózis
teljesítmény alapján. 

A képződött nagyaktivitású hulladék mennyisége megközelítőleg 0,1 m3rel 
meghaladta az előző évi értéket. 2017. évben ennek értéke nettó 0,15 m3  
(bruttó 0,84 m3) volt.

A keletkező folyékony radioaktív hulladékok között összesen 151 m3 bepárlási 
maradék, 5 m3 primer köri ioncserélő gyanta, 1,013 m3 aktív oldószerkeverék és 

11 hordó olajos gyöngykovaföld keletkezett. A tevékenység során felhasznált, 
megszűrt és újrahasznosított bórsavoldat mennyisége 23 560 m3 volt.

Környezetellenőrzés

Az atomerőmű Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerének (ÜKSER) 
feladata, hogy közvetlen környezeti mérésekkel is bizonyítsa, az erőmű normál 
üzemben nincs a megengedettnél nagyobb hatással a környezetre. Az erőmű 
környezetének sugárvédelmi ellenőrzése részben távmérő rend szereken, rész
ben mintavételes laboratóriumi vizsgálatokon alapul. A labora tóriumi vizsgálatok 
kiterjednek mind a környezeti közegekre, mind a tápláléklánc elemekre. Ez éves 
szinten körülbelül 4000 minta feldolgozását és mérését jelenti.

2017ben is, az előző évekhez hasonlóan, típusvizsgálattal és hitelesítéssel 
rendelkező dózismérő rendszert használtak az összes mérőponton a környe
zeti gammasugárzás dózisteljesítményének mérésére. A mérési eredmények 
szerint az erőműtől származó járulék, nagyságrendekkel kisebb a természetes 
háttérsugárzás dózisteljesítményénél, illetve annak ingadozásánál, és így  
közvetlen dózismérési módszerekkel nem mutatható ki.

A kibocsátott radioaktív izotópok közvetlen környezeti megjelenése még az 
igen érzékeny vizsgálati módszerek mellett sem volt kimutatható az erőműtől 
12 km távolságra található távmérő és mintavevő állomásokon vett földfelszíni 
levegőmintákban, a bizonyítottan nem paksi atomerőművi eredetű 106Ruot 
kivéve. Az év során a fallout (kihullás) mintákban sem volt kimutatható  
a paksi atomerőműből származó mesterséges radioaktív izotóp. 

A levegő vizsgálata mellett további vizsgálatok kerültek elvégzésre. A dunai 
iszapminták, valamint az állomások környezetében talaj és fűminták egyikében 
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sem találtak az erőműtől származó radionuklidot. A halastavak víz és iszap
mintáiban szintén nem lehetett kibocsátásból származó radioaktív izotópot 
kimutatni. A Dunába kibocsátott radioaktív anyagok által létrehozott évi átlagos 
növekmény – a teljes elkeveredés után – a trícium esetében 0,5 Bq/dm3nél, az 
összes többi radionuklidra pedig együttvéve 0,1 mBq/dm3nél kisebb volt. A 
tej és halmintákban nem találtak a kibocsátásból származó radioaktív izotópot.

BIODIVERZITÁS

A biológiai sokféleség megőrzése, az ökoszisztéma szolgáltatások romlásának 
megállítása központi kérdéssé vált hazánkban is. A biológiai sokféleség meg
őrzése az emberi létezés fennmaradásának feltétele, mely egyben jelentős 
gazdasági tényezővé, szűkülő keresztmetszetté vált napjainkra. Ilyen például  
a klímaváltozás gazdaságra gyakorolt hatása, a szélsőséges időjárás okozta 
gazdasági károk és a zöldfelület borítás, benne az erdőterület nagysága  
és a klímaváltozás összefüggése. A biológiai sokféleség biztosítja azoknak  
a forrásoknak a fennmaradását és megújítását, amelyek nélkül a talajképződés, 
a tápanyagok és a víz körforgása nem lenne lehetséges.

Emiatt, mint a társadalom résztvevője, az MVM Csoport is figyelembe veszi  
az üzemeltetési és rekultivációs tevékenysége során a biológiai sokféleség 
megőrzését.

Az MVM Csoport társaságainak többsége olyan területen folytat tevékenysé
get, ahol a létesítmény működésből adódó jelentős káros, élővilágot negatí

18 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. § i.) szerint, Natura 2000 terület: közösségi jelentőségű terület, amelyet az Európai Unió az élőhelyvédelmi 
irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóváhagyott.

van befolyásoló hatással nem kell számolni. A telephelyek elsősorban iparte
rületeken találhatók, melyek közvetlen szomszédságában esetleg külterületek, 
vagy mezőgazdasági területek találhatók.

Az MVM OVIT Zrt. esetében, tevékenységéből kifolyólag, azonban előfor
dulhat, hogy kivitelezési munkáit védett területeken (nemzeti parki, illetve 
természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, NATURA 2000es területek, 
valamint különleges, vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek), 
vagy azok közvetlen szomszédságában kell, hogy végezze. Ezekben az esetek
ben külön előírások vonatkoznak az adott munkavégzések folyamataira.  
A Társaság fontosnak tartja a környezetvédelmi és természetvédelmi felügye
lőségekkel és a nemzeti parkok igazgatóságaival meglévő szoros kapcsolat 
fenntartását, a környezet és természetvédelmi szempontok (pl. vegetációs, 
párzási vagy költési időszak, madárvédelem) betartását, valamint a felmerült 
igények egyeztetését.

A Vértesi Erőmű Zrt. ingatlanai közül a Márkushegyi bányaüzem rekultiválás 
alatt álló Mdepo és Lejtős aknai telephelye mellett, a Mány 1/a bányaüzem 
rekultiválandó területén, illetve a Bokodi Hűtőtó szomszédságában van  
Natura 2000 terület18. A többi ingatlana környékén nem található Natura 2000 
vagy más védettségű terület. 

Ezen felül a Vértes hegység területén található a Vértesi tájvédelmi körzet, 
mely a Móriárok és a Tata–Váliárok között rövid hegylábbal, meredeken 
emelkedik környezete fölé. A védetté nyilvánítás célja az volt, hogy a Székes
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fehérvár, Mór, Oroszlány, Tatabánya által határolt, erősen iparosodott térség
ben meg lehessen őrizni a Vértes hegység még meglévő természeti értékeit, 
tájképi szépségét.

2017. december 5én jutott a Vértesi Erőmű Zrt. tudomására, hogy a három,  
a telephely által érintett helyrajzi számon Natura 2000 terület került bejegy
zésre. A Vértesi Erőmű Zrt. a probléma feloldására megkereste a Veszprém 
Megyei Kormányhivatalt, mint Bányafelügyeletet, annak érdekében, hogy a 
Bánya felügyelet adjon iránymutatást, hogy a jövőben milyen módon tegyen 
eleget a fenti ingatlanok vonatkozásában a tájrendezési kötelezettségeknek.  
A Kormányhivatal egyeztetett a kijelölő hatósággal, aki azt a tájékoztatást 
adta, hogy „a tájrendezést, a külszíni talajmozgások befejeződéséig folytatni 
kell”. Ennek elvégzése során a biodiverzitás megőrzése kiemelt fontosságú.

Az MVM Hungarowind Kft. pécsi telephelyén a tervezett fotovoltaikus erőmű  
mely a Pécsi Erőmű zagytároló kazettájának területén létesül  szűkebb környe
zetében nem fordulnak elő természetvédelmi szempontból különösen értékes 
helyi jelentőségű területek, az országos védettségű területektől pedig igen 
nagy távolságra helyezkedik el. A telepítési terület ökológiai folyosó mellett 
fekszik, szűkebb környezetében a Tüskésréti természetismereti tanösvény he
lyezkedik el. A tanösvény a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén található. Védett területek csak a telepítési terület tágabb környeze
tében húzódnak, ezek a következők:

NATURA2000 területek:
• Pécsisík HUDD20066
• Mecsek HUDD20030
• Mecsek HUDD10007

Tájvédelmi Körzet:
• NyugatMecsek TK

A helyi jelentőségű természetvédelmi területek közül a telepítési helyhez leg
közelebb északi irányban a Balokányliget TT (kb. 1,5 kmre), míg déli irányban 
a Nagyárpádidombok és vízfolyás TT (kb. 2,5 km) található. A sopronkövesdi 
szélpark közelében nincsenek védett, illetve európai jelentőségű természetvé
delmi területek.

A tervezett berettyóújfalui napelempark ökológiai folyosón található, köze
lében Natura 2000 területek, és madárvédelmi Natura 2000 terület is van.  
A tervezett ösküi napelempark az országos ökológiai hálózat pufferterületén 
helyezkedik el, a közelében Natura 2000 SCI területek találhatók. A barcsi  
napelemparktól mindössze néhány 100 mre Natura SCI és SCA területek, 
Ökológiai hálózat magterület és a DunaDráva Nemzeti Park található.  
Az ökológiai folyosók működése támogatható (kerítés menti bokorsor),  
természetközeli füves társulás kialakításával, fauna biomonitoring alkal
mazásával. Intézkedések válhatnak szükségessé a természetvédelmi célú  
kaszálási módok alkalmazása, kaszálási idő szabályozása az inváziós növény
fajok visszaszorítására és a talajon élő, táplálkozó állatok védelme érdekében.

A MAVIR ZRt. állami vállalatként több évtizede együttműködésre és jó szak
mai kapcsolatra törekszik a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok
kal, illetve együttműködési megállapodásokra épülő közös gyakorlatot alakí
tott ki a Nemzeti Park Igazgatóságokkal. 

A meglévő hálózat üzemeltetése, továbbá új távvezetékek, alállomások léte
sítése minden esetben a természeti környezetben valósul meg, amely komoly 
felelősséget jelent a társaság számára. A környezetvédelmi előírások maradék
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talan betartása megfelelő alapot jelent az önként vállalt, egész vállalatra kiter
jedő „zöld” programok számára. A távvezetéki nyomvonalakon kísérletképpen 
bevezették a természet közeli nyiladék karbantartást. A biológiai sokféleség 
fenntartása érdekében a MAVIR ZRt. csatlakozott az Akadálymentes Égbolt 
megállapodáshoz, amelynek keretén belül vállalta, hogy az átviteli hálózat 
bővítésénél és üzemeltetése során figyelembe veszi a madárvédelmi szempon
tokat. Igyekszik megakadályozni az ütközéseket, és lehetővé teszi oszlopain 
a biztonságos költést a védett madarak számára. Konferenciák és egyéb fó
rumok szervezésével figyelmet fordít a madárvédelem legújabb kutatásainak 
megismerésére, közzétételére és annak alkalmazására.

Valamennyi Nemzeti Park Igazgatósággal, mint a természetvédelmi jelentő sé gű 
területek kezelőjével együttműködési megállapodások kerültek megkötésre. 
Az együttműködési megállapodások minden esetben rögzítik a nyiladéktisztí
tás, a folyamatos karbantartás esedékes feladatainak természetvédelmi felté
teleit, amelyek a természetvédelmi érdekek figyelembevételével lehetőséget 
adnak a MAVIR ZRt. nagyfeszültségű távvezetékei alatt lévő, karbantartásokat 
igénylő területek kezelésére.

Az országos jelentőségű védett természetvédelmi területeket érintő távvezeték 
szakaszok karbantartására vonatkozóan a megyei természetvédelmi hatóságok 
által kiadott általános érvényű természetvédelmi engedélyekkel rendelkezik.

Jelentős hatások

Az MVM Csoport tevékenysége elsősorban az erőművek működése és kivite
lezési munkák által gyakorol hatást a biodiverzitásra. A kifejtett hatások sokfé
lék lehetnek, a napelemekhez kapcsolódó poláros fényszennyezéstől a nagyfe
szültségű távvezetékek környezetében a madarakat fenyegető áramütésig. 

Az Oroszlányi Erőmű zagytér 1 kmes környezetében természetes, vagy 
természet közeli élőhelyek alig akadnak, hacsak nem tekintjük annak az 
Oroszlányi Erőmű által kialakított hűtőtavat, amely jelenleg részben rekreá
ciós célokat szolgál, másfelől madár élőhely. A tó körül a természetes úton 
kialakult növényzet azonban nem hasonlítható a zagytér helyén volt korábbi 
élővilághoz.

Az erőmű zagyterének felszínén gyakran megfigyelhetők a különböző vadfajok, 
elsősorban őz, róka és mezei nyúl. A zagytéren kialakult tavak környezetében 
található nádasban gulipánok, kócsagok fészkelő helyei, a vízben kétéltűek 
voltak. A zagytéri rekultivációs kötelezettség miatt azonban a hatósági elő
írásoknak megfelelően 2016ban a 2es és 4es kazettán a korábban kialakult 
szikes tavak vízleeresztése megtörtént.  A spontán kialakult nád, növényzet 
irtására rekultivációs engedélynek megfelelően a madárvilág és a védett kétél
tűek védelme miatt a munkálatokat 2017. február 28ig végezték el. A tavasszal 
visszatérő madarak, valószínűleg a környéken találtak fészkelő helyet, mivel a 
tavacska visszatöltődését megakadályozták. A még üzemkész zagytéri kazetták 
vizében és parti növényzetében, amelynek a pHja az erőmű leállítását követő
en 8,5 – 9 értékek közé állt be, jelentős mennyiségben jelentek meg a külön
böző állatfajok.

Az erőmű és a bánya üzemvitele a felszín alatti és a felszíni vizekre egyaránt 
hatott, ezért a társaság a későbbiekben is fontos feladatának tekinti a vízminő
ség védelmét. A felszíni vizek közül a hűtőtóra gyakorolta a legnagyobb hatást 
az erőmű működése. Az erőmű üzemvitele a tavon hőterhelést okozott, de ez 
nem haladta meg az előírt 10 °Cos hőmérséklet különbséget. Az erőmű leál
lását követően a hűtőtó télen már befagyott, de továbbra is kedvelt intenzív 
horgászvíz maradt. Cél a tó biológiai, ökológiai egyensúlyának hosszú távú 
fenntartása, amely megfelelő vízutánpótlással megoldható.

304-2
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Az MVM OVIT Zrt.nél biodiverzitásra gyakorolt jelentősebb hatások első
sorban a kivitelezési tevékenységek (távvezeték, alállomás és felső vezetéki, 
valamint távközlési munkák) során fordulhatnak elő. A munkavégzés környezeti 
feltételeit befolyásolja az adott munkaterület területi, valamint élővilágának 
sokszínűsége és az ott előforduló fajok eltartásának képessége szempontjából 
meghatározott érzékenysége, védettsége. Az élőhelyek, élővilág védelme 
érdekében a munkafolyamatok elvégzése a jogszabályi és hatósági előírások 
követésével történik, figyelembe véve az élővilág zavarásának elkerülését,  
illetve minimalizálását, az időjárási körülményeket, valamint a taposás mérté
kének lehető legkisebbre szorítását.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területe szomszédos a Duna mentén 
kijelölt NATURA 2000 területtel (Tolnai Duna, HUDD20023). A Natura 2000es 
területek kezelője a DunaDráva Nemzeti Park Igazgatóság. 

Az atomerőmű két nagy nemzeti park, a DunaDráva Nemzeti Park és a  
Kis kunsági Nemzeti Park által határolt területen helyezkedik el. Az emberi 
beavatkozás ellenére az erőmű közvetlen környezete bővelkedik a természeti 
kincsekben. A homoki gyepek, a mocsári, lápréti, ligeti növényzet (Régi  
és ÚjBrinyó), az égeres lápmocsár erdő, a dunaszentgyörgyi fás legelő,  
a paksi Ürgemező, a paksi dunai ártér számos védett növény és állatfaj  
számára nyújt élőhelyet.

A melegvíz Dunába történő visszavezetése (a melegvizes csatornán keresztül) 
hatására a Dunában található összes biomassza mennyisége is nagyobb,  
mint a felsőbb szelvényekben. A beömlés alatti néhány kilométeres szakasz  
vízi élővilága az egyik leggazdagabb faji összetételű a térségben. Különböző 
gázlómadarak nagy előszeretettel táplálkoznak ott, különösen akkor, amikor 
télen a környező tavak befagynak.

Az atomerőmű felmelegedett hűtővizének és szennyvizének a Duna víz
minőségére és élővilágára gyakorolt hatását a Víz Keretirányelv (2000/60/EK) 
elvárásainak megfelelő módszertannal háromévente ellenőrzik. A környezetvé
delmi engedélyben előírt módon, a vegetációs időszakban negyedéves vizs
gálatokra került sor. Az eddigi vizsgálatok eredményei megerősítették, hogy 
a természetvédelmi oltalom alatt álló, valamint a NATURA 2000 jelölő halfajok 
popu lációjának nagyságára a melegvíz kibocsátás jelentősebb hatással nincs.

Napelemek poláros fényszennyező hatása

A poláros fényszennyezés a sima, fényes, mesterséges felületekről vissza ve rő
dő poláros fénynek az úgynevezett polarotaktikus vízirovarokra kifejtett káros 
hatásait jelenti. A polarotaktikus vízirovarok a vízfelületről visszatükröződő  
fény alapján keresik vízi élőhelyeiket. E rovarfajokat minden olyan mesterséges 
felület magához vonzhatja, amely erős poláros fényt ver vissza, így a napelemek 
szintén vonzóak lehetnek a polarotaktikus vízirovarok számára. 

Ezen káros ökológiai hatás kiküszöbölése érdekében egyre elterjedtebbek az 
ún. depolarizált rácsozott napelemek alkalmazása. Ebben az esetben a vízszin
tesen polarizáló mesterséges felületek egy vékony, akár 12 mmes csíkokból 
álló, polarizálatlan fényt visszaverő rácsmintával látnak el, ezáltal ezek a felüle
tek elvesztik a rovarokra kifejtett vonzó hatásukat.

Szintén jó megoldás lehet a napelemek fényvisszaverést csökkentő, úgy
nevezett antireflexiós réteggel történő fedése.  

Az MVM Hungarowind Kft. által létesített naperőművek esetében előírás, 
hogy a beszerelt napelemek rendelkezzenek a poláros fényszennyezés  
csökkentésére alkalmas szűrővel.
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Madárvédelem

Az MVM Csoport szakmai és civil szervezetek bevonásával több évtizedes 
múltra visszatekintő sikeres hazai és Európa Uniós madárvédelmi programokat 
valósít meg, melyek két csoportba sorolhatók, az ütközés elleni védelem  
(Túzok és a vonuló madarak védelmi programjai) és a költőhely biztosítás  
(Műfészek kihelyezési és megfigyelési program).

Évente közel 50 alkalommal keresi fel tanulók, érdeklődők, vagy a szakemberek 
csoportjait az MVM Csoport, hogy beszámoljon madárvédelmi tevékenységé
ről. Az elmúlt évben 8. alkalommal került megrendezésre a nemzetközi madár
védelmi konferencia a Hermann Ottó Intézet, a Földművelésügyi Minisztérium, 
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közreműködésével, 
ahol a madárvédelmi szakma lehetőséget kapott a nemzetközi kitekintésre  
és a hazai tevékenységeink tovább tervezésére.

Ütközés elleni védelem

A nagyfeszültségű távvezetékek mentén az áramütés veszélye a madarakat 
nem fenyegeti. A nagyfeszültségű távvezetékekkel való ütközéssel viszont szá
molnunk kell. Ebben a tekintetben a leginkább a túzok populációk, a nagyobb 
testű vízi és vonuló madarak vannak veszélyben.

Cégünk az elmúlt években a madárvédelmi programok keretében végzett  
kutatásai bebizonyították, hogy a probléma megoldására egyedül a távve
zetékek láthatóvá tételével van lehetőségünk. Ennek érdekében kutatásokat 
végzünk az Európában használt eszközök adaptálási lehetőségei terén, annak 
érdekében, hogy a leghatékonyabb módon akadályozzuk meg az ütközést.

Az átviteli hálózat új elemeit a természetvédelmileg frekventált területeken,  
már madáreltérítő eszközök telepítésével tervezzük, viszont a jelenleg is üze
melő távvezetékek veszélyes szakaszaira utólag feszültségmentes időszakban 
komoly szakmai feladatot és anyagi terhet jelent az eltérítő eszközök telepítése.

A problémakör megoldásának érdekében a legmodernebb technikát hívtuk 
segítségül. Ahol lehetséges olyan eltérítő eszközöket alkalmazunk, melyeket 
drón (távvezérelt helikopter) segítségével is lehet telepíteni. A módszer segít
ségével kevesebb emberi erőforrás, taposási kár mellett feszültségmentesítés 
igénye nélkül is tudunk eszközöket telepíteni. A madáreltérítők telepítésére  
3 éves programot dolgoztunk ki, melynek megvalósításával a jelenlegi átviteli 
hálózat minden veszélyeztetett szakasza ütközés biztossá tehető.

Az elmúlt évtized túzokvédelmi programját 2017ben is folytattuk a veszé
lyeztetett Mosoni síkon 400 és 220 kVos távvezetékek láthatóvá tételével.  
Az elmúlt évben túzokütközésről a távvezetékek mentén nem érkezett  
visszajelzés.

Az elmúlt évek kutatásai, a szerencsétlenül járt vonuló madarak ütközési esetei 
rávilágítottak, hogy az időjárás változása a vonuló madarak tekintetében az 
eddig biztonságos, megszokott vonulási útvonalakat a ködös idő kedvezőtlen 
látási viszonyai miatt veszélyessé teszik. Az MVM Csoport több száz eltérítő 
szerelvényt telepített, a vonuló madarak védelme érdekében alapított prog
ramja keretében. A jobb védelmet biztosító, több mint 150 db új eszköz  
telepítése 2018ban fejeződik be.

2017ben csatlakoztunk a DANUBEPARKS Európát átívelő programhoz, mely
nek keretében a Duna feletti távvezeték szakaszok láthatóvá tételét tűztük ki 
célul, mely azért szükséges, mert a vonuló madarak vándorlásuk során a folyó 
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melletti élőhelyeken pihennek meg, ahol az esetleges távvezeték keresztezé
sek veszélyt jelenthetnek nekik. 2018ban pilot program keretében kerül majd 
sor drónos és hagyományos munkavégzés segítségével az első Dunakeresz
tezési szakasz RIBE és rotációs madáreltérítők telepítésére. A közel 800 db 
szerelvényt hagyományos módon kocsizással, és drónok segítségével is  
telepítik majd.  

Költőhely biztosítása a fokozottan védett ragadozó madaraknak

A nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon fészket rakó madarak a fészek anya
gának elsodródása miatt fáziskiesést okozhat. Ez az energiaszolgáltatás biz
tonságát és az ott fészkelő madarak életét egyaránt veszélyezteti. Mivel közel 
20 évvel ezelőtt az oszlopon fészkelő madarak ágfészkeit elkezdték elfoglalni 
a fokozottan védett kerecsensólymok, melyek fészkelési helyüket vesztették az 
urbanizáció hatására a MAVIR ZRt. a természetvédelmi szakemberek bevoná
sával elkezdte a biztonságos élőhelyek kialakítását.

Jelenleg több mint 400 műfészek áll a ragadozó madarak rendelkezésére, me
lyeket a megfigyelések alapján telepítettünk. 2017ben is sor került 6 költőláda 
telepítésére, melyet már be is foglaltak a ragadozó madarak. Az éves megfi
gyelések alapján közel 100 fészekben költöttek sikeresen a fokozottan védett 
kerecsensólymok. A maradék, mintegy 300 műfészket a védett státuszban lévő 
kabasólymok és vörös vércsék foglalták be. Nőtt a műfészekben költő vándor
sólymok létszáma is, akik csak az elmúlt években figyeltek fel az oszlop adta 
költési lehetőségre. Az oszlopokon költő kerecsensólyom fiókákat a MAVIR, és 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madárvédelmi szakembe
rei közösen szokták meggyűrűzni a kirepülés előtt. 2017ben is közel 100 fióka 
gyűrűzése történt meg.

A kamerázási program 2017ben folytatódott, a harmadik, „A kerecsensólyom 
és a parlagi sas táplálékbázisának megőrzése a Kárpátmedencében” című 
LIFE projekt keretében, amely 2019ig tart. A kamerákkal a kerecsensólymok, 
a vándor és a kabasólymok fészkelési szokásait, a fészekbe kerülő zsákmá
nyösszetételt sikerült rögzíteni és elemezni. A 15 új fotócsapda a szakemberek 
javaslatai alapján 2017ben is felkerült a madarak lakta műfészkekre, amelyek
kel végzett megfigyelések sikeresek voltak. Emellett 20 műholdas nyomköve
tő került a madarakra ez lehetőséget adott az oszlopokon költő madarak  
életterületeinek, zsákmányejtési szokásainak és vándorlásának megfigyelésé
re. A vizsgálatok arra mutattak rá, hogy csupán az oszlopokon való költőhely 
nem lesz elég a sólyompopulációk csökkenésének megakadályozásához,  
mert a sólymok legfontosabb táplálékát jelentő ürgepopulációk kihalófélben 
vannak. A nemzeti parkok pilot programként ürgetelepítésbe kezdtek.  
A honlapon és más médián is közzétett, évente közel 500 000 ember által 
látogatott műfészek kamerakép jelentősen növelte az érdeklődést az MVM 
Csoport madárvédelmi programjai iránt. 

Megvédett és helyreállított élőhelyek

Az Oroszlányi Erőmű hűtőtavára vonatkozóan a hatósági előírásoknak meg
felelően egész évben folyamatosan biztosítottuk az Általér vízfolyás ökológiai 
vízigényének megfelelő vízátbocsátást, amellyel biztosított a helyi és távolabbi 
víziélőhelyek védelme. A tavon a hőszennyezés az erőmű 2016. január 1i  
leállásával megszűnt.

A távvezeték, felsővezetéképítési és szerelési, illetve távközlési tevékeny
ség során a természetes élőhelyek és mezőgazdasági területek esetenként 
károsodhatnak (erdőirtás, zöldkár), ezért a terep helyreállítására rekultiváció 
kere tében kerül sor az MVM OVIT Zrt. által. A rekultivált terület nagysága 
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2017ben mintegy 88,8806 hektár volt (a 2016os évhez képest ez jelentősen 
magasabb érték, ami leginkább a kivitelezési munkák jellegével, valamint a 
munkák mennyiségének alakulásával, illetve növekedésével magyarázható).

Az erdőnyiladékok létesítését követően a helyi erdészeti hatóság határozatá
nak megfelelően megtörténik a létesítéskor kivágott famennyiség ellentétele
zése, ami erdőfenntartási járulék megfizetése vagy (esetenként) erdőtelepítés 
formájában valósul meg. A nyiladékban történő munkavégzés októbertől feb
ruárig tarthat, amelynek végrehajtása során figyelemmel kell lenni az élőhelyek 
védelmére, illetve a madarak fészkelő helyeinek megóvására.

Az élőhelyek védelme érdekében azokon a területeken, ahol NATURA 2000 
védettség, vagy egyéb védelem áll fenn, ott a kivitelezési munkák megkezdése 
előtt minden esetben előzetes egyeztetésre kerül sor az MVM OVIT Zrt. és  
az illetékes nemzeti park igazgatóság természetvédelmi őre között.

Beszállítók környezeti értékelése

A szállítókkal kapcsolatos kockázatok kezelésére, teljesítményük értékelésére 
a cégcsoport tagjai egységesen kialakított és dokumentált szállítóminősítési 
rendszert használnak. A szállítóvizsgálat előminősítésének elvégzése kötelező 
minden 25 M Ftot meghaladó beszerzési szerződést megkötő üzleti partner 
esetében: a vizsgálat az alapvető cégadatok ellenőrzésén túl kiterjed a partner 
pénzügyijövedelmi helyzetének, tulajdonosi hátterének vizsgálatára, valamint 
–a megfelelő szakterületek bevonásával– jogi, környezetvédelmi és biztonsági 
szempontok értékelésére is. Mivel a cégcsoport tagjai az előminősítést egy
séges módszertan alapján végzik, az adminisztratív terhek csökkentése érde
kében minden tagvállalatnak lehetősége van valamely másik tagvállalat által 
elvégzett előminősítés átvételére. 

A szállítókkal kapcsolatos környezeti kockázatok kezelésében kiemelt szerepe 
van a Környezetvédelmi Osztálynak, ill. a tagvállalatok környezetvédelmi  
munkatársainak: az előminősítési eljárás során és a versenyeztetési eljárá sokban 
is lehetőségük van környezetkockázati szempontok érvényesítésére. A szállítói 
előminősítés során a szállító tevékenységéhez szükséges engedélyek, tanúsítvá
nyok meglétét és érvényességét ellenőrzik, ennek során jogosultak az előminő
sítést sikertelenné nyilvánítani – ilyenkor a beszerzési rendszer biztosítja, hogy 
az adott partnerrel ne lehessen szerződést kötni. Érintettség esetén a beszer
zési szervezet bevonja a környezetvédelmi szak területet az ajánlati felhívások 
előkészítésébe és értékelésébe, ez biztosítja a konkrét feladathoz, megrende
léshez kapcsolódó környezeti kockázatok értékelését és kezelését: 

 – a környezeti kockázatok értékelése alapján a pályáztatni kívánt megbízás 
terjedelme szűkíthető vagy éppen bővíthető

 – a szállítói alkalmasság igazolására vonatkozó részben lehetőség van meg
felelő feltételek (engedélyek, tanúsítványok, hatósági igazolások, képzett
ségek, referenciák, intézkedési tervek stb.) megkövetelésére, ill. bizonyos 
megoldások, technológiák vagy anyagok alkalmazásának kizárására

 – a teljesítés elfogadásának feltételei között környezet specifikus elemek  
(pl. mérési jegyzőkönyvek, független szervezet vagy hatóság jóváhagyása)  
is megjelenhetnek.

Az MVM Csoport új szállítói 2017ben környezetvédelmi kritériumok alapján is 
értékelésre kerültek. 2017ben összesen 990 új beszállító került kiválasztásra, 
melynek 6,87%a, azaz 68 beszállító került megvizsgálásra környezetvédelmi 
kritériumok alapján.

Nem jutott az MVM Csoport tudomására olyan negatív környezeti hatás a be
szállítói láncban, ami hatására a kapcsolat megszakítása lett volna szükséges. 
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Társadalom
A 2017. évvel foglalkozó Integrált Jelentés társadalmi témájú fejezete az alábbi 10 lényegességi téma alapján vizsgálja az MVM Csoport társadalmi szempontú 
fenntarthatóságát: 

Az MVM Csoport a társadalmi fenntarthatóság területén is kiemelt figyelmet 
fordít a fenntartható fejlődési célokhoz (SDGk) való hozzájárulásra, így ezen a 
területen összesen 6 olyan SDGt azonosított a cégcsoport, aminek hatékony 
megvalósulását segítheti: a 3., a 4., az 5., a 8., a 11. és a 16. számút. Az egész
ség megőrzése, valamint a biztonságos és veszélytelen munkakörnyezet előse
gítése érdekében csoport és tagvállalati szinten is számos intézkedést vezettek 
be. 2017ben InnoVital néven kampányt is indítottak a munkavállalók és család
jaik egészségtudatosságának növelése céljából, továbbá a vezetők jutalmazását 
befolyásolja a megelőzésre irányuló intézkedések hatékonysága, valamint a 
munkahelyi balesetek előfordulása is. A munkavállalói jogok védelmének és a 
fogékony, befogadó, részvételen és képviseleten alapuló döntéshozatal biztosí
tása érdekében az MVM Csoportnál többszintű érdekegyeztetés működik, ami
nek sarokkövei az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség és az MVM 
Csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum. Ezen intézmények a munkavál
lalói érdekek lehető legnagyobb fokú képviseletét hivatottak biztosítani. 

Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás, a tisztességes munkához szükséges 
tudásszint biztosítása érdekében az MVM Csoport folyamatosan fejleszti tré
ningpalettáját, amelynek alapján egyéni és csoportszintű éves képzési tervek 
születnek. Ennek során 2017ben kiemelt figyelem hárult az innovációra, a te
hetséggondozásra és vezetőképzésre, de a munkahelyi elkötelezettség foko
zása érdekében nyelvi és iskolarendszerű képzéseket is támogattak. A nemek 
egyenlőségének biztosítása, a nőkkel szembeni minden fajta diszkrimináció 
megszüntetése az MVM Csoport Etikai kódexének sarokpontja – növekszik a 
női munkavállalók aránya és a részmunkaidős, valamint műszakban foglalkoz
tatás is támogatott. A városi, városkörnyéki és vidéki területek közötti kedvező 
gazdasági, társadalmi és környezeti kapcsolatok támogatása céljával az MVM 
Csoport igyekszik segíteni a helyi közösségeket. Ennek legfontosabb szerep
lője az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely Paks térségének legjelentősebb 
foglalkoztatójaként, a térség települési önkormányzataival együttműködésben 
különböző jóléti és szemléletformáló programokat is szervez.

Foglalkoztatás
Munkahelyi 
egészség  

és biztonság

Munkavállalók 
és a vezetőség 

kapcsolata

Katasztrófa/ 
Vészhelyzeti  

tervezés  
és válasz

Hozzáférés
Vészhelyzeti 
felkészültség

Helyi  
közösségek

Képzés  
és oktatás

Közpolitika
Társadalmi  
gazdasági  
megfelelés
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MUNKAVÁLLALÓK

Az MVM Csoport társaságainak 2017. december 31i statisztikai záró állományi 
létszáma 8 044 fő volt. Ez az előző évi adathoz (7 672 fő) képest 372 fős növe
kedést jelent. Az MVM Csoport számára a munkavállalók védelme, fejlesztése, 
jólétének megőrzése elsődleges fontosságú, ezért kiemelkedően fontos, hogy 
az MVM Csoport létszámának növekedése fenntartható módon valósuljon 
meg. A vezetés ily módon figyeli és elemzi a fluktuációt és támogatja kollégáit 
béren kívüli juttatások széles körének biztosításával és a családalapítási moti
vációk tiszteletben tartásával, a jogszabályok által biztosított keretek között.  
A megfelelően képzett munkaerő rendelkezésre állása folyamatosan biztosí
tott a követelményeket és elvárásokat pontosan rögzítő, többlépcsős felvételi 
eljárással, továbbá a belső és külső képzésekkel. A társaságcsoport központi 
karrieroldalt is üzemeltet, ahol közös felületen jelennek meg a társaságok  
nyitott pozíciói, továbbá a tagvállalatok a jelentősebb állásbörzéken rend
szeresen képviselik az MVM Csoportot. 

A társaságok zárólétszámának alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

Év Összlétszám

2015 7 936 fő

2016 7 672 fő

2017 8 044 fő

A nemek szerinti bontást vizsgálva azt láthatjuk, hogy az összlétszámon  
belül közel 29% a nők aránya, ez 1,5 százalékpontos növekedés 2016hoz  
képest. A legtöbb nő, 417 fő az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. munkatársa,  

de 4 MVM cégnél is több a női munkatárs, mint a férfi. A legnagyobb különb
ség a HSSC Kft.nél van, ahol 193 nő és 24 férfi munkavállaló dolgozik.

Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás és munkaszerződéstípusa 
szerinti megoszlását az alábbi tábla szemlélteti. 2017ben a munkavállalók 
98,5%a teljes munkaidőben dolgozott, és 3,3%a határozott idejű munkaszer
ződéssel rendelkezett. Előbbi lényegében megegyezik a 2016os 98,8%os 
adattal, míg utóbbi 1,6 százalékpontos csökkenés 2016hoz képest. Teljes 
munkaidőben dolgozók között a férfiak aránya 71,7%, a nőké 28,3%, ami közel 
azonos a teljes létszám szerinti arányukkal. A határozott idejű foglalkoztatottak 
között ugyanakkor még a tavalyinál (35,6%) is magasabb, 40%os a nők aránya. 
A legnagyobb nemi aránykülönbség a műszakban foglalkoztatottak esetében 
mutatkozik, amely esetben alig 4% a nők aránya, igaz, a részmunkaidőben 
dupla annyi nőt foglalkoztatnak, mint férfit (80 nő mellett 40 férfi) dolgozik 
ilyen formában.

2321

5723

Nemek eloszlása az MVM Csoport munkavállalóinak körében 2017-ben

Férfi Nő
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Az MVM Csoportba belépő és az onnan távozó munkatársak számát és meg
oszlását vizsgálva azt látjuk, hogy összesen 808 fő (339 nő és 469 férfi) volt az 
MVM Csoport új munkavállalóinak száma, ez összesen 10%os arányt jelent 
(nők esetében 4,2%, férfiak esetében 5,8%). 2016hoz képest csökkent az új 
munkavállalók száma és aránya is – 129cel kevesebben léptek be a cégcso
portba mint 1 évvel korábban és az új munkavállalói arány is 2 százalékpontot 
esett. Az MVM Csoport távozott munkavállalóinak száma 984 fő volt (ebből 306 
fő nő és 678 fő férfi), ez összesen 12,2%os (3,8% nő és 8,4% férfi) arányt jelent. 

Ez összességében 50 fős és 1,2 százalékpontos csökkenés 2016hoz képest, 
a nemek arányát vizsgálva pedig 2 százalékponttal csökkent a férfiak aránya. 
A 2017ben a cégcsoportból távozott férfi munkavállalók átlagos szolgálati 
idejének hossza 8 év, ami több mint 7,5 évvel alacsonyabb a 2016os adathoz 
viszonyítva. Eközben a távozott női munkavállalók körében 6 évre csökkent 
az átlagos munkaviszony időtartama a tavalyi 10,28 éves szintről. Ez megfelel 
annak a munkaerő piaci trendnek, hogy csökken az egy munkáltatónál eltöltött 
munkaviszony időtartam. 

2015 2016
2017

Összesen Férfi Nő

Év végi statisztikai záró létszám fő 7 936 7 677 8 044 5 723 2 321

határozatlan idejű munkaszerződéssel fő 7 571 7 301 7 781 5 566 2 215

határozott idejű munkaszerződéssel fő 365 376 263 157 106

teljes munkaidőben foglalkoztatott fő 7 840 7 583 7 924 5 683 2 241

részmunkaidőben foglalkoztatott fő 96 94 120 40 80

normál munkarendben foglalkoztatott fő – – 6 102 3 868 2 234

műszakban foglalkoztatott fő – – 1 942 1 855 87

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma fő 70 139 50 13 37

határozatlan idejű munkaszerződéssel fő – – 0 0 0

határozott idejű munkaszerződéssel fő – – 50 13 37

teljes munkaidőben foglalkoztatott fő – – 42 7 35

részmunkaidőben foglalkoztatott fő – – 8 6 2

401-1
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Új dolgozók aránya az MVM Csoportban 2017-ben
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2017ben 5 fő volt a külföldön dolgozó munkatársak száma. 
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A választható béren kívüli juttatás (VBKJ vagy cafeteria) esetében a munka
vállalóknak lehetőséget ad arra, hogy az igénybe vett juttatásokat egyénileg 
állítsák össze, miközben az adózási változások és érdekképviseleti megálla
podások figyelembevételével vannak kialakítva annak elemei. A szociális és 
jóléti juttatások mértékét éves bérmegállapodások rögzítik. Az MVM Csoport 
szintjén és egyes vállalatok esetében sincs különbség teljes munkaidőben 
és részidős alkalmazásban lévőknek járó juttatásokban. Nem jár senkinek 
rokkantságibetegségi fedezet, részvénytulajdon miközben minden munka
vállalót megillet az életés balesetbiztosítás, egészségbiztosítás, a Cafeteria, 
önkéntes nyugdíj, egészség és önsegélyező pénztári juttatások és rászo
rultság illetve jogosultság alapján a különböző segélyek is. A Villamosener
giaipari Ágazati Kollektív Szerződés (VKSZ) hatályos rendelkezései alapján a 
munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező munkavállaló 

tagdíjából 2017ben is a tag bruttó keresete minimum 4,5%ának megfelelő 
tagdíjrészt átvállal. Ennek fedezetét a szervezet általános forrásai jelentik,  
az éves üzleti tervben elfogadott értékben. A munkavállalói tagsági díj  
a járulékalap 1,5%a

Az MVM Csoportban 2017ben a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven 
belül elérő munkavállalók száma összesen 201 fő volt, ami 9 fővel alacsonyabb, 
mint 1 évvel korábban, míg a 10 éven belül ugyanezt a nyugdíjkorhatárt elérők 
száma 561 fő volt, ami 10 fővel alacsonyabb, mint 2016ban. Ezen adatok meg
oszlása alkalmazotti kategóriánként az alábbi diagramokon látható. Az eddigi 
adatszolgáltatásnak megfelelően a két diagramban a nyugdíjkorhatárt 5 éven 
belül, illetve 610 éven belül elérők adatai szerepelnek az egyértelműség okán 
(a két halmaznak nincs metszete).
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Az MVM Csoportban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt tíz éven
belül elérő munkavállalók száma 2017-ben (fő)
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Az MVM Csoportban többszintű – helyi és csoportszintű – érdekegyeztetési 
rendszer működik, amely kapcsolódik a villamosenergiaipari ágazati, illetve 
az országos érdekegyeztetéshez. Az MVM Csoportba tartozó társaságoknál 
továbbra is garantált a munkavállalók számára az egyesülési jog gyakorlása, 
amely alapján a munkavállalók a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik elő
mozdítása és képviselet céljából szakszervezeteket hozhatnak létre, szakszer
vezeti tagok lehetnek, illetve szakszervezeti tisztségeket vállalhatnak. E jogok 
gyakorlását jogszabályok – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Mt.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.  
törvény – garantálják. Az érdekképviseleti jogok gyakorlása társasági (helyi) 
szinten, illetve csoportszinten is biztosított. 

A társasági szakszervezetek 2007ben létrehozták az MVM Társaságcsoporti 
Szakszervezeti Szövetséget (a továbbiakban: TSZSZ). Az MVM Csoportba tartozó 
munkáltatók és a TSZSZ által megkötött együttműködési megállapodás alapján 
a csoportszintű szakszervezeti jogok gyakorlása az MVM Csoport Érdekegyezte
tő és Konzultációs Fóruma (a továbbiakban: ÉKF) keretein belül csoportszinten 
történik. A főbb szakszervezeti jogosítványok: kollektív szerződés megkötése,  
a munkavállalók érdekeinek képviselete, a munkaviszonnyal összefüggő tájékoz
tatáskérés. A legfontosabb szakszervezeti jog a kollektív szerződés megkötése. 
A kollektív szerződés szabályozza egyrészt a munkaviszonyból származó jogokat 
és kötelezettségeket, másrészt a szerződő felek kapcsolatrendszerét.

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak száma és aránya:

Mértékegység
MVM Csoport

2015 2016 2017

Év végi statisztikai zárólétszám fő 7 936 7 677 7 835

Helyi kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma fő 7 698 7 468 7 473

Helyi kollektív szerződés hatálya alá tartozók aránya % 97,00 97,28 92,9

Ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma fő 5 947 5 668 5 678

Ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozók aránya % 74,94 73,84 70,6

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma fő – – 50

Kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma fő – – 0

Kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma % – – 0

MV103-1 MV103-2
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A Villamosenergiaipari Ágazati Kollektív Szerződés (a továbbiakban: VKSZ) 
módosításáról 2016ban állapodtak meg, a módosítások hatályba lépésére 
2017. január 1jétől került sor. Az MVM Csoportszintű Kollektív Szerződése ki
terjed az MVM Zrt.re, mint uralkodó tagra, és az MVM Csoport elismert válla
latcsoportba tartozó ellenőrzött társaságaira. A szakszervezeti érdekképviseleti 
rendszer mellett a munkavállalói részvételi jogok gyakorlása a munkavállalók 
által ötévente választott üzemi tanácsok közreműködésével történik. Az üzemi 
tanácsok főbb jogkörei: a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében 
együttdöntés, a munkáltatói intézkedések és szabályzatok előzetes vélemé
nyezése, tájékoztatáskérés. Az üzemi tanácsok jogainak gyakorlása, illetve az 
együttműködés előmozdítása érdekében a munkáltató és az üzemi tanácsok 
üzemi megállapodást köthetnek. A társasági üzemi tanácsok 2013ban hozták 
létre az MVM Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanácsot (a továbbiakban: VÜT) az 
üzemi tanácsok csoportszintű jogainak gyakorlása céljából. A munkáltatói oldal 
a VÜTtel vállalatcsoport szintű üzemi megállapodást kötött. A munkavállalók 
nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezeté
ről a munkáltató a döntése előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács 
véleményét, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 264. § (1) be
kezdése szerint. Ilyen munkáltatói intézkedésnek minősül például a munkáltató 
átszervezése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, terme
lési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése 
és a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása is. Mind
ezek mellett, a több társaságot érintő szervezeti változások esetére a Vállalat
csoport szintű Üzemi Tanáccsal (VÜT) megkötött vállalatcsoport szintű üzemi 
megállapodás olyan további előírásokat tartalmaz, mint például, csoportos 
létszámcsökkentés esetén az Mt.ben meghatározott tárgyalást a VÜT folytatja 
le, amennyiben a létszámcsökkentés legalább két munkáltatót érint.

Az Mt. 264. § (1) bekezdése szerint a munkáltató döntése előtt legalább tizenöt 

nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját 
érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. Az Üzemi Ta
náccsal e célból folytatott kommunikációra vonatkozóan a MAVIR ZRt.nél is 
az Üzemi Megállapodás tartalmaz előírást. A MAVIR ZRt. Kollektív Szerződése 
szerint továbbá az ugyanilyen tárgykörben a Kollektív Szerződést kötő érdek
képviseleti szervnek is eljuttatja.  

Az Mt. 272. § (5) bekezdése alapján a szakszervezet jogosult a munkáltatói 
intézkedéssel (döntéssel) vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a 
munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. Az 
MVM Társaságcsoport Szakszervezeti Szövetséggel (MVM TSZSZ) megkötött 
együttműködési megállapodás értelmében a munkáltatói oldal a szakszerve
zeti és üzemi tanácsokat megillető csoportszintű jogosítványok gyakorlását 
a gyakorlatban egységesen és együttesen biztosítja. A helyi kollektív szerző
dések általában az Mt.ben foglaltakkal azonos módon szabályozzák a felek 
közötti kapcsolatrendszert. Figyelemmel arra, hogy a köztulajdonban álló mun
káltatók nem térhetnek el az Mt.nek a szakszervezeti és üzemi tanácsi jogokat 
szabályozó fejezetében foglaltaktól az Mt. 206. §a szerint, a helyi kollektív 
szerződések esetleges eltérő szabályozása érvénytelen.

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató felmondása 
vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése folytán szűnik meg, a munka
vállalót végkielégítés illeti meg. A végkielégítéshez legalább 3 éves időtartamú 
munkaviszony szükséges. A végkielégítés mértéke a munkaviszonyban töltött 
évek arányában lépcsőzetesen növekszik, és további többletjuttatásra jogosult 
a munkavállaló, ha a munkaviszonya a rá irányadó nyugdíjkorhatár előtt öt éven 
belül szűnik meg. A végkielégítést kizárja, ha a munkavállaló már nyugdíjasnak 
minősül, vagy a felmondás indoka a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, 
illetve a nem egészségi okkal összefüggő képessége. Mivel az MVM Csoport
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ban a munkavállalók döntő hányada Kollektív Szerződés hatálya alá tartozik, a 
végkielégítésre vonatkozó szabályok az általánosnál lényegesen kedvezőbbek.

Az MVM Csoport legfelsőbb szintű vezetése (Mt. 208. § hatálya alá tartozó 
vezető állású munkavállalók) részére, teljesítményük értékelésére, elismerésére 
tekintettel teljesítményösztönző fizethető. 

A vezetők részére a célkitűzéseket a létesítő okiratban és a Javadalmazási 
Szabályzatokban meghatározott testületek/személyek az adott évi üzleti terv 
elfogadásával egyidejűleg hagyják jóvá, az adott év üzletpolitikai és gazdasági 
célkitűzéseinek eredményes megvalósítása céljából a hatékony működést elő
segítő teljesítményösztönző követelmények meghatározásával. 

A munkavállalók és a vezetőség kapcsolatának fejlesztése érdekében a MAVIR 
ZRt.nél éves vezérigazgatói fórum működik a társasági eredmények értékelé
sére, de vezérigazgatói fogadó óra is meg van határozva az egyéni konzultációs 
lehetőség biztosítására. Ezek mellett az esélyegyenlőség garantálása céljával és 
az érintett társadalmi csoportok érdekérvényesítését segítendő esélyegyenlő
ségi megbízott is dolgozik, akivel szintén rendszeresen lehet egyeztetni.

MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Az MVM Csoport intézkedéseket tesz a munkavállalók egészségvédelme, a 
munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények javítása érde
kében, továbbá a munkaegészségügy, a munka higiénia, a munkabiztonság 
fejlesztése és a foglalkozásegészségügy szakterületeken, valamint a lakosság, 
és a környezet épségének megőrzése céljából. Az iparág működési jellegzetes
ségéből adódóan az átlagnál magasabb a munkavédelmi kockázatok aránya. 
Cél, hogy az elkötelezettség tükröződjön a mindennapi tevékeny ségekben, az 

üzemekben, az erőművekben, a fejlesztések során, irodák és telephelyek műkö
désében, valamint a dolgozók és partnerek viselkedé sében és hozzáállásában. 

A Csoport elkötelezett, hogy valamennyi tagja és üzleti partnerei a felelős  
személy és vagyonvédelmi, munkabiztonsági, egészségvédelmi, és környezet
védelmi működés érdekében hatékony, környezetbarát és biztonságos techni
kákat, illetve az elérhető legjobb gyakorlatokat vezessék be és alkalmazzák.   

Az MVM Csoport nagy figyelmet szentel a biztonságosabb működés feltételei
nek megteremtésére, melynek része a munkavállalók biztonságtudatosságának 
fejlesztése is. 2017ben az InnoVital egészségmegőrző  kampány célja volt, hogy 
marketingkommunikációs eszközök alkalmazásával, a munkavállalók a napi  
munkájukban minél jobban megismerjék és betartsák a humán és információ
biztonsági, valamint a tűz és munkavédelmi szabályokat és ennek következté
ben a működési kockázatok a lehetőségekhez képest minimálisra csökkenjenek. 
A kampány nem csak az MVM csoport munkavállalóira fókuszált, hanem a dol
gozók családtagjaira is, így például a gyerekek közlekedése, az évszakváltás biz
tonsági vonatkozásai is a kampány részeivé váltak. Az InnoVital egészségvédelmi 
program részei voltak továbbá a munkavállalók egészségét megőrző sportolási 
lehetőségek, előadások, felvilágosító kampányok és életmódjavító intézkedések 
is. A fizikai és pszichés egyensúly javításával ugyanis azon elvárást fogalmazták 
meg, hogy általa csökkenteni lehet a munkahelyi balesetek számát.

A Medicover Egészségközponttal kötött megállapodás részeként a munkaválla
lók évente egyszer – ingyenesen és a kötelező orvosi vizsgálatokon kívül – teljes 
körű szűrővizsgálatot vehetnek igénybe, mellyel meg lehet előzni, illetve ki 
lehet szűrni az esetleges, foglalkozáshoz köthető megbetegedéseket, továbbá 
a Medicover vizsgálata hozzájárulhat a munkabalesetek, a baleseti kockázatok 
csökkentéséhez is.

MV103-2

ME103-1

ME103-2

403-1

102-35



110 INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017Az MVM Csoportról
TÁRSADALOM

Az MVM Csoportban a munkavédelem súlyát, és a személyes elköteleződést 
tovább erősíti az a módosítás, hogy 2017 óta a vezetők jutalmazását befolyá
solja a munkahelyi balesetek előfordulása, és a megelőzésre irányuló intézke
dések hatékonysága. Ezzel az MVM Csoport megfelel a magyar és az európai 
jogszabályokban, továbbá a belső vállalati előírásokban rögzített követel
ményeknek  támogatják a globális éghajlatváltozással kapcsolatos hazai és 
nemzetközi kezdeményezéseket, a természeti és az épített környezeti értékek 
megóvását, a természeti erőforrások ésszerű felhasználását, valamint az EBK 
célokat szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységeket. Ezek hatékonyságának 
fokozására az MVM Csoport EBK irányítási rendszert is kialakított és működtet. 
A Csoport kiemelt figyelmet fordít a magas szintű személy és vagyonvédelem 
fenntartására és fejlesztésére is, ideértve a vállalati adatvagyon védelmét is. 
Folyamatosan mérik, értékelik, elismerik, és kommunikálják a személy és  
vagyonvédelem, az egészségvédelem, a munkabiztonság és a környezet
védelem területén nyújtott teljesítményüket. Folyamatosan fejlesztik beren
dezéseik és eszközeik műszaki állapotát, a munkavállalók szakmai tudását  
és rendkívülihelyzet kezelési képességeit, amiket partnereiktől is elvárnak.  
A teljesítmény folyamatos javulásának záloga a biztonságos és egészséges 
munkakörülmények biztosítása, a természeti és épített környezet megóvása 
pedig minden munkavállaló és szerződéses partner felelőssége. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a munkáltatók  
az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a munkavállalókkal, 
illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskoznak, valamint biztosítják részükre 
a lehetőséget, hogy részt vegyenek az egészségre és biztonságra vonatkozó 
munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában.

A tanácskozás során biztosítják a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, 
illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát. Munkavédelmi képviselő 

választást tartanak minden olyan munkáltatónál, ahol a munka törvénykönyve  
hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma eléri a húsz főt. Amennyiben  
a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munka
védelmi bizottság alakul. A bizottság tárgyalásán – a bizottság kezdeménye
zésére – a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt 
venni. A munkáltatói paritásos munkavédelmi testületben egyenlő számban 
vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.

Azoknál a társaságoknál, amelyeknél a jogszabály megkívánja, a munkavállalók 
száz százalékának van munkavédelmi képviselete. Ahol a munkavédelmi kép
viselők száma ezt megengedi, ott paritásos munkavédelmi testület is működik 
– az MVM Csoport 2017. évi statisztikai zárólétszámából (8 044 fő) a munkavál
lalók és dolgozók 100%át képviselik munkavédelmi testületben is.

Az MVM Csoport tagvállalatainál a 2017. évben 57 esetben történt munkanap 
kieséssel járó munkabaleset, melyek között halálos kimenetelű nem volt. A 2016
ban történt 74 balesethez képest ez csökkenést jelent. Súlyos munkabaleset  
1 esetben történt: az MVM OVIT Zrt. munkavállalója 2017. június 26án körülbelül 
13 méter magasságból távvezeték oszlopról esett le, több testrészén szenvedett 
nem maradandó sérüléseket. Kiesett munkanapjainak száma: 188 nap. A baleset 
a sérült munkavállaló szabálytalan munkavégzése miatt következett be. 

A csoportszintű összesítésben a lábsérüléssel járó következmény mondható  
a leggyakoribbnak, az 57 esetből 24 eset, ez az összes baleset 42,11%a.  
A lábsérülések elesés, elbotlás, elcsúszás miatt történtek. A 24 eset közül  
12 köthető közvetlenül a tevékenység végzéséhez (pl. anyagmozgatással is  
járó közlekedés), 11 esetben nem közvetlenül a tevékenységhez köthető hely
változtatás során történt a lábsérülés, 1 eset pedig munkahelyen kívüli, kötele
zően elrendelt sporttevékenység során történt és járt térdsérüléssel.  
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Az egészségbiztosítás bevezetésével az elmúlt három évben az MVM Csoport 
sokat tett az egészségtudatosság és a preventív gondolkodásmód kialakítása 
érdekében, melynek a munkáltató mellett a családok a legnagyobb nyertesei. 

Az egészségbiztosítási juttatás bevezetéséről az érdekképviseletekkel csoport
szintű megállapodást kötöttek, mely megállapodásban rögzítésre került a juttatás 
mértéke és a jogosultsági szabályok. Az MVM Csoport béren kívüli juttatási rend
szerének fontos eleme az egészségbiztosítási juttatás, mivel csak az egészséges 
munkavállaló tudja igazán hatékonyan végezni a napi feladatait, ezért a kötelező 
foglalkozásegészségügyi vizsgálatok mellett 2014 óta ezt a juttatási formát is 
biztosítják munkavállalóinak. A gyors és szakszerű gyógyítás mellett az egész
ségbiztosítás lehetőséget ad a személyre szabott prevenciós szűrőprogramok 
igénybevételére, melyek nagy szerepet játszanak a betegségek idejében történő 

felismerésében, így a komolyabb betegségek kialakulásának megelőzésében, sőt 
az egészség helyreállításában is, ami minden ember legfőbb értéke. Az egész
ségbiztosítási szolgáltatásokat nyújtó Biztosító az MVM Csoport sajátosságának 
megfelelően kellően sok helyszínnel rendelkezik, mindemellett a Csoport legna
gyobb telephelyén, Pakson egy új Klinika is épült, ami a térség legmodernebb 
egészségügyi intézményeként közel 4000 munkavállaló egészségügyi ellátását 
biztosítja. A juttatási csomag összeállítása során kiemelt figyelmet kapott az, 
hogy a kollégáknak legyen lehetőségük évente egy alkalommal orvosi protokoll 
alapján összeállított szűrővizsgálatokon is részt venni, mert az MVM Csoport ki
emelten fontosnak tartja a prevenciót. Emellett nem hiányoznak a korlátlanul és 
folyamatosan igénybe vehető általános jellegű szakrendelések (pl. nőgyógyászat, 
bőrgyógyászat, belgyógyászat) és a speciális szakágak sem. A járóbeteg ellátá
son kívül egynapos sebészetre és fekvőbeteg ellátásra is van lehetőség. Az MVM 

MVM Zrt – 2017. évi csoportszintű baleseti statisztika (sérülések megoszlása)
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Csoport valamennyi munkatársának térítésmentesen biztosítja az igénybevétel 
lehetőségét, döntő többségük rendelkezik is vele és használja is, továbbá több 
mint 1000 munkatárs veszi igénybe az MVM Csoport és a Biztosító megállapodá
sa alapján nyújtott kiegészítő csomagokat, illetve családi kiterjesztéseket  egyéni 
díjfizetés mellett. A visszajelzések pozitívak, éves szinten megközelítőleg 30 ezer 
vizitre kerül sor, a szűrővizsgálatokon kívül a legtöbben mozgásszervi, bőrgyógyá
szati és fülorr gégészeti panaszokkal keresik fel a szolgáltatót, a munkavállalóik 
gyorsan és kiváló körülmények között kapnak egészségügyi ellátást. Rendkívül 
népszerűek a kihelyezett mozgószűrések is. Októberben, a mellrák elleni küz
delem jegyében mammográfiás vizsgálatra volt lehetőség szűrőbuszokon több 
telephelyen is, novemberben a „Movember mozgalom” keretében 800 fő rész
vételével PSA vizsgálatot tartottak, mely a prosztatarák diagnózisának megálla
pításához nyújt segítséget. Az influenzás időszakban influenza elleni védőoltás 
igénylésére is van lehetőség, amivel szintén sokan élnek.

Az MVM Csoportban munkavédelmi szabályzatok rögzítik a biztonságos mun
kavégzéshez szükséges előírásokat, melyek a szerződéses partnerekre is kiter
jednek. A társaságok saját szabályzatukban írják elő – a munkavédelmi törvény
nek megfelelően – a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit.  
A szabályozások valamennyi munkafolyamatot felölelik, oly módon, hogy lehe
tőség szerint a munkatevékenység hatékonyságát minél kevésbé befolyásolják. 
A komplex biztonsági szabályzatok biztosítják a munka és egészségvédelmi 
célok teljesítését. A szabályzat alapján az MVM Zrt. Biztonsági Igazgatósága és 
EBK Igazgatósága minden évben közösen (és eseti jelleggel, a munkavédelmi, 
baleseti események bekövetkezésekor) ellenőrzi a tagvállalatoknál a szabály
zatnak megfelelő működést, illetve azok betartását. Alapvető fontosságú  
a munka és az egészségvédelem területén az oktatási rendszer kialakítása. 
Munkavédelmi szakemberek biztosítják a munkavállalók és a szerződéses  
partnereknél dolgozók szakszerű képzését. Minden egyes új munkatársat  

kötelező munka és egészségvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatásban része
síteni a belépést követően, majd a későbbiekben, a szabályzatokban megha
tározott rendszerességgel. Ily módon a szerződéses partnereknél a foglalko
zásegészségügyi és munkabiztonsági képzésen átesett munkavállalók aránya 
100%. Az oktatásokban részletesen kitérnek a tevékenységekhez kapcsolódó 
szabályzatokra, felhívják a figyelmet a veszélyekre és kockázatokra és az elle
nük való védekezés lehetőségeire is. 

A munkahelyi egészség és biztonság területén a cégcsoporton belül kiemel
kedő példát jelent a MAVIR ZRt. és a Vértesi Erőmű Zrt. 

MAVIR ZRt. 

A cég munkafolyamatainak jelentős százaléka veszélyes tevékenységnek  
minősül. A nagyfeszültségű átviteli hálózatok és alállomások üzemeltetése és 
karbantartása, az üzemzavar elhárítás során jelentkező feladatok speciális szak
értelemmel és tapasztalattal rendelkező kollégák foglalkoztatását követelik meg. 
A tevékenységekből adódó veszélyek azonosítása és az azokra hozott intézkedé
sek jelentős mértékben hozzájárulnak a munkavégzésből adódó káros hatások 
(munkabaleset, foglalkozási megbetegedés) csökkentéséhez, a munkavállalók 
munkavégző képességének megőrzéséhez. A MAVIR ZRt. ezért évrőlévre nagy 
hangsúlyt fektet a munkabiztonságot, munkaegészségügyet megcélzó fejleszté
sek megvalósítására. Annak érdekében, hogy a jelenlegi, nagy szakértelemmel 
rendelkező idősödő munkavállalók minél hosszabb ideig járuljanak hozzá a 
szervezet működőképességéhez, a Társaságnak olyan feltételeket kell teremteni 
és a meglévőket úgy fejleszteni, hogy az ösztönözze a dolgozók munkavállalási 
hajlandóságát és elősegítse a munkavégző képesség megőrzését. 

A bevezetett intézkedéseket három fő területre lehet csoportosítani:
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Ezen intézkedések elemzése érdekében évente zajlanak belső és külső, SGS auditok, valamint évente minden üzemviteli munkahelyen munkavédelmi ellenőrzést is tar
tanak. Ezek eredményeképp 2017ben csökkent a munkabalesetek (összesen 2, munkaidő kieséssel járó nem súlyos munkabaleset történt) és a táppénzes napok száma.

Kategóriák Egészségmegőrzés Technológiai fejlesztések,  
munkakörnyezet javítása

Belső kommunikációs csatornák  
fejlesztése

Intézkedések

• A munkavállalók részére egy orvosi centrum 

széleskörű szolgáltatásai napi 24 órában  

biztosítottak.

• A rekreáció elősegítése érdekében üdülés 

támogatás nyújtása.

• Cafetéria kereten kívül a Társaság minden 

munkavállalója részére havi rendszerességgel 

önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást,  

önsegélyező pénztári befizetést és önkéntes 

egészségpénztári befizetést biztosít.

• A 2009 óta minden évben megrendezésre 

kerülő Családi Nap számos sportág kipró

bálására, széleskörű szűrővizsgálatokra nyújt 

lehetőséget

• Minden vezetékfelügyelőségi gépjármű  

automata defibrillátorral felszerelt, melynek 

kezelésére a munkavállalók speciális oktatást 

kaptak.

• A mobil defibrillátora távvezetéki autókon 

kívül minden alállomás területén biztosított.

• GPS alapú személyvédelmi rendszer haszná

lata. A rendszer olyan speciális funkciókat  

tartalmaz, mint például a pánikgomb, rendel

kezik gyorsulásérzékelés funkcióval és észleli  

a mozdulatlanságot is.

• A munkaterület megfelelő megvilágítása  

érdekében a szokványos fejlámpákon túl  

mobil ballonlámpák segítik a munkavégzést.

• A munkavállalók sisakba épített csont mik ro

font használnak, melynek URH rádiója a hónalj 

alatt helyezkedik el és a felkar testhez szorí

tásával hozható működésbe, ezáltal a kezek 

szabadon használhatóak.

• Az előre meghatározott védelmi képességű 

egyéni védőeszközök webshop felületen  

keresztül történő kiválasztásának lehető sége.

• Krízisakadémia működtetése. 2011ben jött 

létre, az évről évre feldolgozott témák mind 

hozzájárulnak a munkavédelmi szem lélet  

fejlesztéséhez.

• Safe drive képzés bevezetése a gépjármű

balesetek számának csökkentése érdekében.

• Évente elsősegélynyújtó elméleti és gyakorlati 

képzés

• Egészségtudatosságot elősegítő hírlevelek 

közzététele

• A Magyar Elektrotechnikai Egyesület tag jaként 

tudásmegosztás keretében közzétett munka

védelmi jellegű esettanulmányok publikálása  

a munkavállalók felé.

• Kvázi események kezelése, publikálása

• Egyéni védőeszköz börzék szervezése
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Vértesi Erőmű Zrt.: 

A Vértesi Erőmű Zrt. is az MSZ 28001 nemzeti szabvány alapján működő és 
tanúsított Munkahelyi Egészség, és Biztonság Irányítási Rendszert (további
akban MEBIR) működtet. A vezetés alapvető elhatározottsága, hogy biztosítsa 
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyek fenntartását,  
bányászat és a rekultiváció terén egyaránt. A vállalat nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a biztonságos munkavégzés és a munkavégzés feltételei, adott 
esetekben a felmerülő problémák kivizsgálása, és azok megszüntetése a min
denkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. Ezen feladat 
kontrolljaként együttműködnek a társaság munkavédelemmel foglalkozó 
szakemberei és a megválasztott munkavédelmi bizottságok. A társaságnál  
a Munkavédelmi törvény előírásainak megfelelően, a vállalat átalakulásához 
igazodóan, 2017ben munkavédelmi képviselőket választottak. A megvá
lasztott munkavédelmi képviselők, Munkavédelmi Bizottságot alakítottak.  
A társaság a bizottságokkal kötött megállapodást, a törvényben meghatáro
zott jogok gyakorlását támogatja. Többek között bevonja a Munkavédelmi 
Bizottságot a munkavédelmet érintő szabályozások kialakításába, ilyen pél
dául az egyéni védőeszközök juttatási rendje és a munkavédelmi szabályzat, 
valamint részt vesznek a munkavédelmi szemléken és a munkabalesetek  
kivizsgálásában. A Swiss Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.vel kötött  
üzemorvosi szerződés és az MVM Zrt. által kötött Medicover Egészségpont 
Zrt. szerződés garantálja a munkavállalók egészségi szintjének megtartását, 
javítását. A Vértesi Erőmű Zrt. a munkavédelemről szóló, többször módosí 
tott 1993. évi XCIII. törvényben foglaltak alapján 2017ben elvégeztette és 
folyamatosan frissíti Munkavédelmi Kockázatértékelését, mely tartalmazza  
a munkahelyek foglalkozás egészségügyi kockázatainak felmérését, valamint  
a szükséges intézkedési tervet is.

A munkavállaló a munkakörétől függően kap oktatást. Külön csoportnak tekint
hetők az irodai dolgozók, a műszaki vezetők, valamint a fizikai munkavállalók. 
Az oktatás szabályozását eljárási utasítás tartalmazza. Az oktatások tematikáját 
jóváhagyott listákon írják elő. Az oktatások elvégzését, ellenőrzését a munka
védelmi szervezet koordinálja. Az utasításokhoz kapcsolódóan listákban hatá
rozták meg az egyes munkahelyeken, a végzett tevékenységek során, illetve az 
egyes munkakörökben alkalmazandó egyéni védőeszközöket. Az egyéni védő
eszközök használatának szabályait a munkavédelmi oktatás keretében oktatják, 
gyakorolják. A munkavédelmi követelményeknek megfelelő ellenőrzéseket a 
szakterületi vezetők folyamatosan végzik. Az ellenőrzés másik formája az előírt 
és megtartott munkavédelmi szemlék, melyeken a szakterületek vezetői és a 
munkavédelmi vezetőn kívül a Munkavédelmi bizottság képviselője is részt vesz. 
További ellenőrzést jelent a munkavédelmi képviselők jelenléte a munkahe
lyeken. A társaságnál működtetett munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
irányítási rendszer belső és külső auditja során az auditorok is meggyőződnek 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei
nek teljesítéséről. Azonnali intézkedést igénylő hiányosság a kockázatértékelés 
során nem fordult elő, viszont meghatározták az emelőgépek vizsgálati rendjét, 
a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkaköröket és az egyéni védőeszközök 
körét is. A Vértesi Erőmű Zrt. a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedé
sek megelőzése érdekében a vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan együtt
működési megállapodást is köt a területén munkát végző szerződéses partne
rekkel. Ebben a Munkavédelmi együttműködési megállapodásban részletezik 
a munkafolyamatok, munkabalesetek, rendkívüli események esetén követendő 
eljárásokat, az oktatásra, az ellenőrzésre, az egyéni védőeszközök juttatására, az 
elsősegélynyújtásra vonatkozó előírásokat. A szerződéses partner képviselőjét 
a társaság munkavédelemmel foglalkozó munkavállalója oktatja, a szerződéses 
partner köteles saját munkavállalóinak oktatását elvégezni.
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KATASZTRÓFAVÉDELEM, VÉSZHELYZETI TERVEK

Az MVM Csoport a lehetőségek kihasználásával maradéktalanul eleget tesz  
a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott feladatainak, a hazai lakos
sági és ipari fogyasztók ellátásbiztonságának szavatolása érdekében. Az MVM 
Csoport a maga részéről minden eshetőségre felkészül, hogy biztosítsa a za
vartalan villamosenergia és földgázellátást, amelyhez minden elérhető forrást 
bevon, együttműködve az ellátás koordinációjáért elsősorban felelős Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal.

Az MVM Zrt., mint holdingközpont, alapvetően stratégiai irányító, ellenőrző 
tevékenységet lát el a tulajdonában álló gazdasági szervezetek, az MVM  
Csoportot alkotó társaságok fölött. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik  
a vállalatcsoport felügyelete (kontrolling és monitoring), irányítása normál 
üzemszerű működés közben, illetve rendkívüli körülmények között egyaránt.

Napjainkra a modern, globális gazdaság legalapvetőbb, elemi szintű mozgatóru
gójává vált az energia. Az energiaellátás tekintetében számos biztonsági vonatko
zású kockázat vizsgálható, ezen értékelhető tényezők közé sorolhatók az energia
tartalékokkal szembeni fegyveres fenyegetések, a politikai bizonytalanság számos 
energiát előállító országban, a nyersanyagok korlátozott mennyisége és egyen
lőtlen eloszlása. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájának (1035/2012. 
számú Kormányhatározat 23., 6. és 43. pontjai) értelmében „Földrajzi adottságaink 
kiemelten sebezhetővé tesznek minket, különösen az energiabiztonság, az ellátási 
útvonalak és a környezeti biztonság területein.” „Korunk konfliktusainak meg
előzése és kezelése globális szemléletet, valamint átfogó megközelítést igényel. 
„Minden kormányzati intézmény feladata, hogy saját szakterületén folyamatosan 
értékelje a nemzeti és nemzetközi biztonság és fenyegetettség elemeit, és meg
tegye a szükséges lépéseket azok kezelésére és elhárítására.” 

Ezek alapján az MVM Csoport folyamatosan egyeztet a kormányzati szereplők
kel, hogy hatékony, eredményes segítséget tudjon nyújtani a válsághelyzetek 
megelőzése, azok kialakulása esetén pedig a kezelésük területén. 

Az MVM Zrt. 2017. év során aktualizálta a csoportszintű „Rendkívüli Helyzet 
Kezelési Szabályzatát”. A kríziskezelés sajátos infrastruktúrájának továbbfejlesz
tése érdekében projektet indított a rendkívüli körülmények között szükséges 
kommunikáció eszközrendszerének fejlesztésére. Lezajlott az MVM Zrt. adat
vagyon felmérése, az adatok biztonsági osztályokba sorolása, amely a döntés
hozók számára a későbbiekben lehetőséget biztosít az információbiztonsági, 
IT biztonsági kontrollok, védelmi intézkedések kockázatarányos tervezésére 
és megvalósítására, melyekkel az esetleges informatikai krízishelyzetekre is fel 
lehet készülni. Ezzel párhuzamosan az MVM Zrt. felülvizsgálta a folyamatait, 
valamint az üzletfolytonosság szempontjából kulcsfontosságú folyamataira  
vonatkozó akcióterveket és az azokhoz tartozó alternatív telephelyeket sikere
sen tesztelte. Az adatvagyonfelmérés a „Csoportszintű Információbiztonsági 
Stratégia” szerint történik a tagvállalatoknál is. A „Csoportszintű Információ
biztonsági és Rendkívüli Helyzet Kezelési Szabályzat” és az egyes tagvállala
tokra vonatkozó szabályzatok is elérhetők a Dokumentumtárban a munkavál
lalók számára.

Az MVM Csoport proaktív módon, folyamatosan elemezte a külpiaci válság
helyzetekből fakadó, az MVM Csoport tevékenységét érintő üzletfolytonossági 
kockázatokat, illetve egyeztette a kormányzati szereplőkkel a szükséges intéz
kedéseket. 

A Paksi Atomerőmű esetében például tervezési és tervezési alapot meghaladó 
események hatásai a telephelyen túlra is nyúlhatnak. Ily módon a Paksi Atom
erőmű a tervezési és tervezési alapot meghaladó események megelőzésére  
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és elhárítására, következmények csökkentésére történő felkészülés érdekében  
Átfogó Veszélyhelyzetkezelési és Intézkedési Tervet készített és ennek meg
felelően műszaki és szervezési intézkedéseket tett, valamint balesetelhárítási 
szervezetet hozott létre, képezett ki és tart alkalmazásra képes állapotban.  
A tervet az érintett hatóság jóváhagyta, azt az Atomerőmű folyamatosan kar
bantartja, a veszélyelhárításban résztvevő külső együttműködő szervezetek 
számára pedig hozzáférhetővé tette. A veszélyhelyzetkezelési képzéseket és 
gyakorlatokat a társaság évente értékeli, a tapasztalatokat visszacsatolja, az 
értékeléseket pedig a hatóság számára tájékoztatásul megküldi. A hatóságok 
helyszíni ellenőrzések, vizsgálatok megtartásával ellenőrzik a Paksi Atomerőmű 
veszélyhelyzet kezelés felkészülési, szervezeti és a műszaki intézkedések haté
konyságát.

VÉSZHELYZETI FELKÉSZÜLTSÉG

Az MVM Csoport elkötelezett a teljes körű biztonság fenntartása iránt Ennek 
kiemelt példája a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT), ami a tárolóiban veszé
lyes anyagokat használ és tárol. A tárolókban lévő veszélyes anyagokról a vál
lalat nyilvántartást vezet. A vészhelyzeti felkészültséget az üzemi kárelhárítási 
tervek tükrözik, illetve ezekben van szabályozva. A környezeti havária helyze
tekről, illetve azok lehetséges elhárításáról az ismétlődő oktatásokban készítik 
fel munkatársaikat és a gyakorlatok során szimulálják a havária helyzeteket. 

Az MFGT vezetősége teljes mértékben elkötelezett a környezetvédelem 
mellett. Úgy az anyag és energiafelhasználás, valamint a hulladék kibocsátás 
tekintetében, mint a levegő, a talaj, a felszíni és talajvizek, illetve az élővilág 
védelme érdekében. A Társaság és a Vezetőség mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az MFGT kibocsátásait minimalizálják, illetve a környezet 
elemeinek terhelését a lehető legkisebb mértékűre szorítsák. A Társaság tel

jes mértékben törekszik a jogszabályban előírtak betartására és a folyamatos 
fejlesztésekkel szeretnének megfelelni a saját maguk által támasztott belső 
és a harmadik fél általi külső elvárásoknak. Havi szemlék alkalmával ellenőrzik 
a vészhelyzeti felkészültséggel, kárelhárítással kapcsolatos elemeket. A haté
konyság a külső és belső auditokon, a hatósági ellenőrzéseken, illetve belső 
védelmi terv gyakorlatokon van értékelve.

KÉPZÉS ÉS OKTATÁS

Az MVM Csoport számára a munkavállalók képzése és oktatása elsődleges 
fontosságú. A vállalat üzleti céljait, a munkavállalók szakmai felkészítését és 
tudásuk naprakészen tartását támogatják a szakmai képzéseik és a fejlesztési 
programok. 2017ben ezen tréningek a vállalat értékeinek megerősítésére és 
a biztonságtudatosság kialakítására fókuszáltak, de emellett is nagy hangsúlyt 
kapott az innováció, valamint a szakmai kiválóság elérését célzó csoportos 
képzések. Az MVM Csoport képzései és fejlesztései mind az irányított társa
ságokra, mind az uralkodó tagra kiterjednek. Ily módon garantálható, hogy  
a csoport valamennyi munkavállalója harmonizált és egységesített alaptudás 
és készségek birtokában legyen. 

A szervezetfejlesztési és képzési tevékenység a Csoportszintű Szervezeti 
és Működési Szabályzatban, valamint a csoportszintű szabályzatokban és 
folyamatutasításokban meghatározott módon történjen. Mindezek mellett 
ugyanakkor az ellenőrzött társaságok a munkakörök betöltéséhez szükséges, 
jogszabály által előírt, valamint a szakma specifikus képzéseket saját hatáskör
ben valósíthatják meg. A csoportszintű szervezetfejlesztési és képzési irányok 
kijelölése 2017ben a Humán Erőforrás Igazgatóság és a menedzsment aktív 
közreműködésével történt. A menedzsment által jóváhagyott éves képzési 
terv tartalmazza az egyes képzési prioritásokat. Ezek ellenőrzését, a képzések 
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koordinációját az MVM Zrt. Szervezetfejlesztési és Képzési Osztálya végezte. 
Ez egyrészt azt jelenti, hogy ez a szervezeti egység határozta meg és irányít
ja a csoportszintű humán fejlesztési projekteket, utódlás menedzsmentet, 
vezetőfejlesztést, a csoportszintű tehetségmenedzsment rendszereket és a 
csoportszintű képzéseket, másrészt irányította a munkavállalói elkötelezettség 
felmérések elvégzését, amely mérések eredményei alapján a készülő cselekvé
si tervek végrehajtását is felügyelte. A megvalósult képzések vonatkozásában 
feladata volt, hogy visszajelzéseket adjon a vezetőségnek. A feladatainak haté
kony elvégzése érdekében a Szervezetfejlesztési és Képzési Osztály volt felelős 
a közép és felsőfokú intézményekkel kialakítandó együttműködési folyamatok 
meghatározásáért is. 

Az egyéni képzési igények gyűjtése strukturált módon történik, ezen adatbá
zis alapján irodai alkalmazások oktatását, nyelvi képzéseket, iskolarendszerű 
képzések támogatását is végzi az MVM Csoport. A tagvállalatonként eltérő 
képzési fókuszok és igények miatt, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 
2017es évben a tagvállalatok saját képzési terveik alapján szerveztek szakmai 
és készségfejlesztő tréningeket munkavállalóik részére. Az MVM Zrt. kiemelt 
témája például az együttműködés fejlesztése volt a 2017es évben, ennek 
megfelelően állították össze a választható készségfejlesztő tréningek kínálatát. 
Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti  
bontására a módszertan kialakítása folyamatban van.

A tudatos képzési tervezés részeként a tehetséggondozás és a vezetőfejlesz
tés kiemelt figyelmet kap, ami a munkahelyi elkötelezettséget erősíti. Ennek 
részeként 2017ben is elindult a Vezetőfejlesztő Program, a Szakmai Tehetség 
Program, a Vezető Utánpótlás Program, a V2020, folytatódtak a Projektvezető 
Fejlesztő Programok és újabb elearning tananyagok is elkészültek. 

Vezetőfejlesztő Program

Míg 2016 során még a vezetők egyéni készségfejlesztésére és szervezeti 
szintű fejlesztésre is sor került, 2017 tavaszán az MVM csoport új teljesítmény
értékelési rendszert is bevezetett TÉRKŐ néven, amelynek célja, a szervezeti 
kultúrának a teljesítménykultúra irányába történő fejlesztése. Az új rendszerre 
történő átállás során a vezetőket újabb szakmai képzések segítették. A TÉRKŐ 
segítségével összesen 328 fő, vagyis az MVM Zrt. teljes állománya kapott telje
sítményértékelést és karrierépítési áttekintést. 

Szakmai Tehetség Program

A 20152016os évfolyam eredményeire építve folytatódott a horizontális fejlesz
tés. A program célja a szakértői munkakörökben dolgozó munkatársak színvo
nalas fejlesztése, felkészítése összetettebb szakmai feladatok magas színvonalú 
ellátására. Az MVM Csoport vezetőinek víziója szerint hosszabb távon a program 
sikeres megvalósítása hozzájárulhat a szervezet motivációs szintjének növelésé
hez, támogatja a cégcsoporton belüli tudásközösségfejlesztést, ami által sike
rülhet a cégcsoporton belül tartani a meglévő szakmai tudást és tapasztalatot, 
ezáltal csökkentve az MVM Csoport humán tőke elvándorlási kockázatát.

Vezető Utánpótlás Program

A 20172018as évfolyam kialakításával elkezdődött a kétévente induló prog
ramunk, aminek célja a vezetői utánpótlás belső erőforrásból történő foko
zatos kinevelése, a programban résztvevő, kinevezés előtt álló munkatársak 
támogatása a hatékony vezetői munkához szükséges ismeretek és módszerek 
elsajátításában. A program interaktív, ami komplex módon ötvözi a gyakorlati 
készségek és az elméleti tudás fejlesztését. 
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Projektvezető Fejlesztő Programok 

A kétnapos tréningekből álló gyakorlati projektmenedzsment ismeretet nyújtó 
és tudásmegosztást lehetővé tevő programon elsősorban az MVM Csoport 
projektjeiben különböző szerepkörökben dolgozó kollégák vettek részt.  
A haladó szintű program 2017. első félévében ért véget.

V2020

A Vízió 2020 program a vállalatcsoport sikeres átalakításához olyan tehetséges 
és szorgalmas energetikai szakemberek fejlesztését és felkészítését tűzte ki 
célul, akik képesek rövid időn belül a jelenlegi beosztásukon jóval túlmutató 
feladatok elvégzésére, ennek érdekében nem riadnak vissza a rotáció lehető
ségétől, elkötelezettek az MVM Csoport iránt, támogatják a felsővezetést, erős 
és egységes megértésük van az energetikai trendekről és kihívásokról. A 2016 
őszén indított, és 2017 tavaszán lezárult program során személyes készségfej
lesztéssel, módszertani és iparági ismereteik bővítésével egyaránt támogatta  
a vállalatcsoport a munkavállalók fejlesztését.

E-learning 

Folyamatosan növekszik az elearning iránti igény a cégcsoporton belül.  
Az egyes szakmai projektekben, vagy a törvényi kötelezettségeknek való 
megfelelés kapcsán felmerülő oktatási igények esetében, illetve a készség
fejlesztésben, kevert képzési módszereknél is használnak elearning eszkö
zöket. A Teljesítmény Értékelési Rendszer csoportszintű bevezetéséhez,  
és a biztonságtudatosság növeléséhez kapcsolódó projekteket elearning  
tananyagokkal támogatta az MVM Csoport.  

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK

Helyi közösségek-társadalmi szerepvállalás:

Az MVM Csoport, mint a legnagyobb nemzeti tulajdonú társaságcsoport és 
árbevétele alapján KözépEurópa 20. legnagyobb vállalatcsoportja, különösen 
fontosnak tartja a helyi közösségek támogatását. Az elmúlt évek növekedési 
pályájának folytatása mellett az MVM Csoport továbbra is mindent megtesz 
azért, hogy – a Nemzeti Energiastratégiával összhangban – folyamatosan a 
lehető legkedvezőbb áron biztosítson villamos energiát és földgázt, miközben 
kiemelt figyelmet fordít a természeti környezet megóvására és a társadalmi 
felelősségvállalásra. Az MVM sokrétű tevékenysége, kimagasló szakértelme, 
valamint megbízható és kiszámítható működése mellett folyamatosan igazolja 
a jövő innovációi iránti nyitottságát. A vállalatcsoport komolyan veszi a kiemel
kedő tehetségek és teljesítmények támogatását, illetve társadalmi felelősség
vállalási tevékenységével hozzájárul az értékteremtéshez és a valódi értékek 
megőrzéséhez. Az MVM Csoport tevékenysége nem eredményez kitelepítést, 
illetve áttelepítést. 

A vállalat Paks környékének legnagyobb foglalkoztatójaként folyamatosan  
törekszik a paksi és a környékbeli lakosság elkötelezettségének, a vállalat iránti 
lojalitás fokozására, miközben tudatában van azzal a kiemelt felelősséggel, 
amivel tartozik az ott élő és dolgozó embereknek. A társaság által szervezett 
olyan jelentős rendezvények, mint a Majális, a Gyereknap, a Családi Nap és  
a Nyílt Nap mindmind ezt az elkötelezettséget és felelősségvállalást hivatot
tak növelni és bemutatni. 

Ezen nagyléptékű rendezvényekkel a munkatársak és a lakosság szabadidős 
tevékenységei színesebbé válhatnak:
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 – májusban a Majálist és a Gyereknapot is Paks városával közösen rendezi a 
vállalat, de több más helyi programban is segít az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

 – a szeptemberi Családi Napon az atomerőműben dolgozók és azok család
tagjai tölthetnek el egy kellemes napot, ahol minden korosztályt érdekes, 
izgalmas programok várják

 – a Nyílt Napra évről évre a térség két települése kap meghívást, ezzel erősít
ve a vállalat regionális hatását.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az egész ország lakosságára hatással van,  
hiszen a Pakson termelt villamos energia a bruttó hazai termelés 50%át adja. 
Közvetlen hatással a helyi közösségekre, elsősorban Paks városának lakossá
gára, illetve az atomerőmű 30 kilométeres környezetében élőkre van, hiszen  
az itt élők találkoznak vele nap mint nap, vannak vele fizikai kapcsolatban.  
A nagyobb rendezvények, mint a Majális és a Gyereknap olyan közösségfor
máló hatással rendelkeznek, amelyek segítségével az atomerőművel kapcso
latos pozitív attitűdök erősödése tovább fokozható lokális szinten.

A vállalat sikere kitüntetésekben, elismerésekben is megmutatkozik. A Paksi 
Atomerőmű 2017. március 29én elnyerte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
2016. évi Innovációs Díját a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetéséért. 
Emellett augusztus 20án Cserháti András László, a vállalat műszaki főszakértő
je megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Ezüst Érdemkeresztjét, október 
23án pedig Géri Károly osztályvezető úr Prométheusdíjat, Tell Ferenc vezető 
szerelő pedig miniszteri elismerő oklevelet vehetett át. 

A paksi példa mellett az MVM Csoport jelentős összegeket fordít kulturális  
és jótékonysági tevékenységek támogatására. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
vezetésének rendkívül fontos az atomerőmű és Paks városának szimbiózisa, 
hiszen az elmúlt évtizedekben a kettő összeforrt, Paks lakossága kiemelkedő 

arányban kötődik a város határában üzemelő nukleáris üzemhez. Ez az elköte
lezettség a helyi közvéleménykutatásokból is visszaköszön, hiszen a térségben 
magas az atomerőművet támogatók aránya, akik tisztában vannak az üzem  
biztonságos, széndioxid kibocsátásmentes üzemelésével

VeszprémFest

Az MVM Zrt. főtámogatásával valósult meg 2017ben is az egyik legdinamiku
sabban fejlődő hazai szabadtéri kulturális rendezvény, a VeszprémFest, amely 
a jazz, a világ és klasszikus zene, valamint a pop legszínvonalasabb, világhírű 
előadóit hozta el a látogatóknak. A fesztivál nagyszínpados koncertjein több 
mint tízezren vettek részt. Fellépett többek között Tom Jones, Richard Bona,  
a The New Power Generation és Heather Small. A fellépőkön túl újdonság  
volt 2017ben az is, hogy a fesztivál szabadtéri színpada a várból új helyszínre, 
a História Kertbe költözött. 

ZEnergia

2017ben második alkalommal rendezte meg hatalmas sikerrel az MVM Zrt.  
a ZEnergia szabadtéri komolyzenei koncertjét. A 2016os évhez hasonlóan 
ismét több ezer fős közönség gyűlt össze a Szent Istvánbazilika előtti téren 
2017. május 21én, hogy részese legyen Balázs János zongoraművész előadá
sának. Az MVM Zrt. – az előző évi kezdeményezéshez hasonlóan – 2017ben 
is jótékonysággal kapcsolta össze a ZEnergiát, a jegyeladásból befolyt össze
get az UNICEF magyarországi szervezete számára ajánlotta fel, így, aki jegyet 
váltott a koncertre, a hátrányos helyzetű gyermekeket, illetve gyermekjogok 
ügyének felkarolását segítette.

Junior Prima Díj

Az MVM Csoport kiemelt fontosságúnak tartja, hogy támogassa azokat, akik 
tudásukkal, tehetségükkel gazdagítják az országot. Ezért az MVM Csoport 
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2017ben is a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategória támogatója volt, 
amellyel immár tízedik éve célja, hogy felkarolja a legtehetségesebb, fiatal, 
magyar klasszikus zenei előadókat, akik a magyar komolyzenei élet legkiemel
kedőbb hangversenysorozatában, a világ legkiválóbb hangversenytermeiben 
megforduló külföldi művészeket is felvonultató MVM Koncertek sorozatban is 
megmutathatják tehetségüket. 2017ben is 10 fiatal művész munkáját ismerte el 
az MVM, egyenként 2 millió forintos összeggel, akik a Junior Prima Díjat az ok
tóber 11én rendezett ünnepségen vehették át a Müpa Üvegtermében. 

Élménynap

Immár tízedik alkalommal rendezte meg 2017ben az MVM Partner Zrt. az  
Élménynapot, amelyhez 2011től kezdve minden évben az MVM Zrt. is csat
lakozik. Az esemény célja, hogy felejthetetlen élményt szerezzen a tartósan 
beteg, értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, illetve hátrányos helyzetű, 
egészséges gyermekeknek. Az izgalmas programok és koncertek alatt a két 
energetikai társaság munkavállalói ezúttal is önkéntesként segítették a kicsiket 
a középkor világát megidéző rendezvényen. Az Élménynapon a két társaság 
tizenhárom, gyermekek gyógyítását, rehabilitációját segítő intézménynek  
és civil szervezetnek nyújtott át adományt, összesen 71.1 millió Ft értékben.

Edison

Az MVM Zrt. 2016ban hirdette meg először az MVM Edison Light Up! inno
vációs pályázat és startup versenyt. A pályázat keretében olyan energetikai, 
energiatudatossági, kreatív innovációk terveinek felkutatása és felkarolása  
a cél, amelyek jelentős társadalmi és gazdasági hatás kiváltására képesek.  
A pályázat inkubációs program keretein belül nyújt szakmai és anyagi segítsé
get a projektek megvalósításához. A 2017es évben szeptember 6án derült 
fény az első hazai energetikai startup pályázat, az MVM EDISON Light Up! 
végső nyerteseire. Az MVM Csoport által életre hívott program részeként  

tizenkét döntős négy kategóriában versenyzett a zsűri és az inkubációs cégek 
képviselői előtt. A Bálnában rendezett döntő legjobbjai egyenként maximum 
50 millió forint összegű magvető befektetésre és akcelerációs szolgáltatások 
igénybevételére kaphattak lehetőséget, hogy a jövő meghatározó vállalkozá
sává váljanak. 

Közpolitika

Az MVM Csoport támogatja a munkatársak minden olyan közéleti szereplését, 
amely az MVM Csoport hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti. Különösen tá
mogatja a munkáltató, hogy a munkavállalók szakterületükön részt vegyenek 
a tudományos életben, a szakmai érdekképviseleti körökben, ahol a munkál
tató pozitív megítélését erősíthetik.  Mindazonáltal tilos a Társaság nevében 
bármely fórumon – beleértve a munkahelyet is  politikai nézetet kifejteni, 
állásfoglalást tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozásban és megál
lapodásokban foglaltakkal össze nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint 
pontatlan információt adni. Az MVM Csoport tehát nem korlátozza a munka
vállalók  munkahelyen kívüli és munkaidőn túli  politikai szerepvállalását, de 
ilyen esetekben nem használhatják az MVM Csoport nevét, elérhetőségeit, 
kommunikációs csatornáit, és a politikai tevékenység nem állhat ellentétben 
az MVM Csoport érdekeivel. A közpolitikával kapcsolatos vezetői megközelítés 
részletes kereteit a társaságcsoport Etikai Szabályzata jelöli ki, ami itt érhető el: 
https://docplayer.hu/4044258-Az-mvm-csoport-altal-kovetett-etikai-normakrol- 
%20szolo-szabalyzat-etikai-kodex.html Az Etikai Szabályzat tartalma folyamatos 
ellenőrzés tárgyát képezi. 

Az MVM Csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati, 
területi és helyi szervekhez felelős szervezetként proaktív módon viszonyul. 
Az MVM Csoport folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az állami 
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szervekkel, intézményekkel. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisztességes 
módon, a törvényeket és előírásokat betartva jár el, csak a jogszabályok által 
megengedett eszközöket használja. Az előző évekhez hasonlóan 2017ben 
sem közvetlenül, sem közvetett módon nem nyújtott pénzbeli és természetbe
ni politikai hozzájárulásokat. Az MVM Csoport szponzoráltjaitól megköveteli, 
hogy személyük, illetve az általuk rendezett rendezvények/megjelentetett  
kiadványok mindennemű politikai állásfoglalástól mentesek legyenek, azaz  
az MVM Zrt., illetve csoporttagjai nevét és személyét a szponzorált semmiféle 

politikai hovatartozást nyilvánító programmal vagy eseménnyel ne hozza  
összefüggésbe, annak teret ne adjon.

A hatékony szabályozásmenedzsment és a hatóságokkal, szervekkel történő 
együttműködés Csoporton belüli összehangolása érdekében a magyar és 
nemzetközi szabályozó hatóságokkal, valamint államigazgatási, európai uniós 
és nemzetközi szervekkel történő egyeztetéseket az alábbi kapcsolattartási 
táblázat szerint kell lebonyolítani.

Kapcsolattartó Külső fél Megjegyzés

Vezérigazgató
Miniszterelnök, Miniszterek, Magyar Energetikai  
és Közműszabályozási Hivatal elnöke

csak a vezérigazgató, illetve az általa kijelölt személy kommunikálhat

Stratégiai és Operációs Vezérigazgatóhelyettes, 
Stratégiai és szabályozói kapcsolatok Igazgató,
Jogi Igazgató

Minisztériumok (kivéve Külgazdasági és Külügy
minisztérium), Országgyűlés és annak bizottságai,
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal,
egyéb szakmai érdekképviseletek

a Stratégiai és Operációs Vezérigazgatóhelyettes, a Stratégiai  
és szabályozói kapcsolatok Igazgató és a Jogi Igazgató előzetes 
tájékoztatása mellett lehet kommunikálni*

Kommunikációs, Külügyi és Kormányzati  
Kapcsolatok Igazgató

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
a Kommunikációs, Külügyi és Kormányzati Kapcsolatok Igazgató 
előzetes tájékoztatása mellett lehet kommunikálni*

Termelési és Műszaki Vezérigazgatóhelyettes Országos Atomenergia Hivatal
a Termelési és Műszaki Vezérigazgatóhelyettes előzetes  
tájékoztatása mellett lehet kommunikálni*

Kommunikációs, Külügyi és Kormányzati  
Kapcsolatok Igazgató, Stratégiai és Szabályozói 
Kapcsolatok Igazgató, Jogi Igazgató

EU szervezetei, nemzetközi szervezetek
a Kommunikációs, Külügyi és Kormányzati Kapcsolatok Igazgató,  
a Stratégiai és Szabályozói Kapcsolatok Igazgató és a Jogi Igazgató 
előzetes tájékoztatása mellett lehet kommunikálni*

Társaság
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal  
és egyéb hatóságok, államigazgatási szervek

a Stratégiai és Operációs Vezérigazgatóhelyettes, a Stratégiai és 
Szabályozói Kapcsolatok Igazgató és a Jogi Igazgató tájékoztatása 
mellett lehet kommunikálni*

* MVM Zrt. és társasági igazgatói vagy afölötti szintek
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 – Azokban az esetekben, amikor a kapcsolattartási táblázat szerint ez szüksé
ges, az egyeztetés tényéről előzetesen tájékoztatni kell a táblázatban jelzett 
szervezeti egység vezetőjét.

 – Szabályozási témában történt megbeszélésekről utólag egy rövid beszá
molót szükséges készíteni, amelyet a Szabályozói Kapcsolatok Igazgatóság 
(SZKIG) részére tájékoztatásul meg kell küldeni. 

 – A SZKIG a beszámolókhoz az MVM Zrt. vezetői részére (igazgatói és afeletti 
szinteknek), egyes, szabályozási szempontból kiemelt társaságok (MVMP, 
MFGK, MVM PA Zrt., GTER) vezetői részére (a vezérigazgató kijelölése  
esetén más részére is), valamint – döntése alapján – az MVM Csoport  
más társaságainak vezetői részére hozzáférést biztosít.

 – Az előzetes tájékoztatási és beszámoló készítési kötelezettség nem terjed ki 
a szervezeti egységek és társaságok napi munkájához kapcsolódó szakértői 
szintű, eseti, illetve folyamatos hatósági és államigazgatási kapcsolattartásra 
és adatszolgáltatásra (pl.: adózási kérdések, állásfoglalások, statisztikai, vala
mint pénzügyi adatszolgáltatás, egyéb hatósági adatszolgáltatások).

Hozzáférés

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított társaságcsoport 
(MVM Csoport) tevékenységi területe a nemzetgazdaság egyik legfontosabb, 
stratégiai jelentőségű ágazata: a hazai villamosenergiaellátás. Az MVM Cso
port Magyarország ellátásbiztonságának kulcsszereplője, garanciát jelent a 
mindennapok működéséhez, kiemelkedő feladata, hogy a lakosság megbízha
tóan és folyamatosan hozzáférjen a villamos energiához. Az MVM Csoport egy 
dinamikus növekedési pályán lévő versenyképes piaci szereplő, amely a magyar 
piacon a tagvállalatok által nyújtott szolgáltatásai kibővítésével, míg külföldön 
akvizíciókkal és befektetésekkel tervezi a további növekedést. A Paksi Atom
erőmű Zrt.nek nincs kapcsolata közvetlenül a végfelhasználókkal az értékesítés 

során. Az ellátásbiztonság, a hozzáférés kulcsszereplője az MVM Partner Zrt., 
amelyik az erőművek (így a Paksi Atomerőmű Zrt.) és a kapcsolterőművek által 
megtermelt villamosenergia értékesítésével foglalkozik, míg a fűtőerőművek 
és fűtőművek által megtermelt hőenergia értékesítése minden esetben a helyi 
távhő szolgáltatónak történik  az ÉszakBudai Fűtőerőmű esetében a FŐTÁV 
hoz, a Paksi Atomerőmű Zrt. által megtermelt hőmennyiség pedig a Duna  
Center Therm Kft.hez kerül. Az MVM Csoport és annak vezetősége fontosnak 
tartja a felhasználásra kerülő energiahordozókkal való hatékony gazdálkodást,  
a versenyképesség fenntartását, az MVM Csoportban rejlő szinergiák kihasz
nálásával párhuzamosan. Az erőművek, fűtőerőművek, fűtőművek által meg
termelt energia elszámolása akkreditált elszámoló mérőkkel történik a szer
ződésekben rögzített átadási pontokon. A Csoport jelenleg nem rendelkezik 
leszerelt vagy leszerelés alatt álló telephellyel. 

A MAVIR ZRt. mint a villamosenergia átviteli hálózat üzemirányítója, üzemel
tetője és tulajdonosa kiemelt szempontként kezeli a rendelkezésre állás biz
tosítását. Ennek keretében a Társaság feladata az országos energiarendszer 
teljesítményegyensúlyának fenntartása, illetve a mérlegkörök tervektől való 
eltéréseinek kiegyenlítése. Ehhez meg kell határozni a szükséges tartalékokat, 
a szabályozás számára lekötött teljesítményeket, és azt is figyelembe kell ven
ni, hogy melyik erőmű milyen gyorsan, milyen hatásfokváltozással és mennyiért 
tudja követni az elrendelt változásokat. Ennek vonatkozásában figyelemmel 
kell követni a hazai átviteli hálózat és a nemzetközi távvezetékek állapotát, ösz
szehangolni az áramszolgáltatói hálózatok karbantartási terveit, eldönteni, me
lyik kikapcsolás engedélyezhető és melyik nem, ahhoz, hogy az ellátás mindig 
biztonságos és jó minőségű legyen. A MAVIR hálózatfejlesztési stratégiája ki
emelt fontossággal bír a hazai villamosenergia rendszer közép és hosszútávú 
fejlesztési terveinek elkészítése során és az optimális fejlesztési feltételek meg
állapításakor. Továbbá gondoskodni kell az üzembiztonsági mutatók javításá
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hoz szükséges hálózati fejlesztések és karbantartások elvégzéséről, a hálózati 
vagyon megőrzéséről, gyarapításáról, a jogszabályoknak, a hálózatfejlesztési 
stratégiának és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő munkálatok koordinálá
sáról és kivitelezéséről. A MAVIR figyelemmel kíséri a hazai villamosenergia 
fogyasztás várható alakulását. Rendszeres időközönként felmérést készíttet  
az igénynövekedés alakulását befolyásoló bel és külföldi feltételek változá
sáról, azok hatásáról, jelzi továbbá a hatóságok és az érintett szervezetek  
irányába a szezonális terhelés és az energiaigény várható alakulását.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a 2017. évben az MVM Csoportnál a 
gáz 94,8%os, a fűtőolaj/gázolaj 98%os, a nukleáris energia 91,9%os, a meg

újulók pedig 97,8%os arányban álltak rendelkezésre. Ez tényleges üzemidőt 
nézve azt jelentette, hogy a gáz esetében a 25 blokk összesen 66.421 órán 
át, a fűtőolaj/gázolaj esetében a 6 blokk közel 237 órán át, a 4 nukleáris blokk 
32.212 órán át, míg a 17 megújulókkal működő blokk 85.591 órán át működött. 
A legtöbb tervezett üzemszünetre a gázzal működő blokkoknál (6.156 óra) és 
a nukleáris blokkoknál (2.808 óra) került sor, míg a megújuló blokkoknál keve
sebb mint 500 órás tervezett leállás volt. A kényszerű leállások esetében is a 
legtöbb órát a gázblokkoknál realizálta a cégcsoport (5.150 óra), viszont a nuk
leáris blokkok csak alig több mint 10 órát álltak le, miközben a megújulóknál 
2.755,9 óra kényszerű leállásra került sor. 

MVM Csoport

Rendelkezésre állás – gáz 94,89 %

Üzemelő egységek (blokkok) száma 25 db

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) 66 241,8 óra

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) 6 156,2 óra

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) 5 032,0 óra

Rendelkezésre állás – fűtőolaj/gázolaj 98,01 %

Üzemelő egységek (blokkok) száma 6 db

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) 236,9 óra

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) 775,9 óra

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) 271,9 óra

EU30
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MVM Csoport

Rendelkezésre állás – nukleáris 91,96 %

Üzemelő egységek (blokkok) száma 4 db

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) 32 212,1 óra

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) 2 808,0 óra

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) 10,3 óra

Rendelkezésre állás – megújulók 89,97 %

Üzemelő egységek (blokkok) száma 25 db

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) 92 514,5 óra

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) 19 211,8 óra

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) 2 764,0 óra

A táblázat a fejezetben megjelenített 18 tagvállalaton kívül az MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft., az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Kft., az NRGFinance Kft., az MVM Hungarowind Kft. és az MVM Future Energy Technology adatait is tartalmazza.

TÁRSADALMI GAZDASÁGI MEGFELELÉS

Az MVM Csoport mindig szem előtt tartotta a hazai jogszabályi környezetnek való 
megfelelést, ami a társadalmi és gazdasági területre is kiterjed. A cégcsoport szá
mára elsődleges fontosságú alapelv a minőségbiztosítási politikájában is le van 
fektetve, a csoport mind a négy szabályozási szintjén megjelenik és a tevékeny
ség erre alapul. Ennek alapján a vezetőség is elkötelezett ezek betartása iránt és 
csoportszinten is folyamatosan nyomon követik és nyilvántartják az eljárásokat, 
amelyek felmerülnek. Az MVM Csoport gazdasági teljesítményről minden évben a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírtak alapján konszolidált beszámoló 

készül, amelyről minden esetben független véleményt ad ki a könyvvizsgáló. A 
korábbi évekhez hasonlóan 2017ben is minősítés nélküli, tiszta véleményt adott ki 
a beszámolóról a könyvvizsgáló. Az MVM Csoport kiemelt gazdasági szerepe mel
lett komoly figyelmet fordít a társadalmi párbeszédre, a társadalmilag fontos ügyek 
támogatására, előmozdítására. A társadalom felé való nyitottság és átláthatóság 
érdekében az MVM Csoport betartja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénnyel, illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
nyel kapcsolatos előírásokat, hogy megfeleljen ezen törvények által támasztott 
elvárásoknak. A cégcsoport működését csoportszintű szabályzatok, folyamatok 

TGM103-1

TGM103-2

TGM103-3
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szabályozzák. A folyamatokat a belső ellenőrzés rendszeresen átvizsgálja, felülvizs
gálja és jelentést készít az MVM Zrt. menedzsmentje számára. Az MVM Zrt. műkö
dését az Állami Számvevőszék is rendszeresen vizsgálja és jelentést ad ki arról.  

2017ben az MVM Csoport összesen 34 millió Ft bírság fizetésére volt kötele
zett gazdasági és társadalmi tématerületeken. Az összes bírsággal zárult ügy 
száma 257 volt. Egy tétel esik bele a jelentős bírság fogalmába, amely az OVIT 
bírsága volt. A 20 millió Ftos bírság a Közbeszerzési Hatóság Döntőbizottsá
ga D.11/17/2017. sz. határozata alapján került kifizetésre a Kbt. megsértése 

miatt. A bírság összegét a bíróság – az OVIT konzorciumi társának kérelme 
alapján  utóbb 2,5 millió Ftra csökkentette oly módon, hogy a bírságot előíró 
közigazgatási határozatot megváltoztatta ítéletével. A fennmaradó 17,5 millió 
Ft elszámolásáról az OVIT konzorciumi társa gondoskodott az OVIT irányába. 
Emellett a Csoport 21 ügyet oldott meg konfliktuskezelési eljárás keretében. 
A nem pénzbeli szankciók/eljárások esetében az alábbi, mennyiségi sorrend
ben felsorolt ügyek fordultak elő 2017ben: számlavita, felszámolási eljárás, 
közigazgatási per, közigazgatási eljárás, polgári per, tárgyalás útján megoldott 
kötbér vita, tárgyalás útján megoldott üzemanyagszállítási vita.

419-1
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GRI Index

Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám

1021 A szervezet neve
MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen 
Működő Részvény társaság (MVM Zrt.)

126. oldal

1022 A Társaságcsoport tevékenysége (társaságok bemutatása)
További információ található a 2016. évi  
Jelentés 15.38. oldalain és a http://mvm.hu/
bemutatkozas/mvmcsoport/ oldalon.

20. oldal

1023 A Társaságcsoport központjának székhelye 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. 126. oldal

1024 A működés helyszínei 21. oldal

1025 Tulajdonviszonyok és jogi forma 21. oldal

1026 Kiszolgált piacok 20. oldal

1027 A jelentéstevő szervezet mérete
20., 21., 41., 45.,  
47., 102. oldal

1028 Alkalmazottakra és más dolgozókra vonatkozó információk 102. oldal

1029 Az ellátási lánc bemutatása 56. oldal

10210 A szervezetben vagy ellátási láncában történt jelentős változások 40. oldal

10211 Az elővigyázatosság elvének érvényesülése a szervezet tevékenysége során 34. oldal

10212 Külső kezdeményezések A mellékletben is megtalálható 55., 151. oldal

http://mvm.hu/bemutatkozas/mvm-csoport/
http://mvm.hu/bemutatkozas/mvm-csoport/
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10213 Tagság egyesületekben A mellékletben található 151. oldal

10214 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata 4. oldal

10215 Kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek
35., 37., 39., 54.,  
71., 101. oldal

10216 Értékek, alapelvek, standardok és viselkedési normák 28. oldal

10217 Mechanizmusok az etikai kérdésekhez kapcsolódó kérdések és aggályok megfogalmazásához 28. oldal

10218 Irányítási struktúra 22. oldal

10220 Felelős felsővezető a gazdasági, környezeti és társadalmi témákban 27. oldal

10221 Az érintettekkel való konzultáció gazdasági, környezeti és társadalmi témákban 11. oldal

10222 Legfelső irányító testület és bizottságai összetétele 22. oldal

10223 Legfelső irányító testület elnöke 22. oldal

10225 Összeférhetetlenség 27. oldal

10228 A legfelsőbb irányító testület teljesítményének értékelése (Részben jelentett indikátor) 27. oldal

10229 A gazdasági, környezeti és társadalmi hatások azonosítása és kezelése 28. oldal

10230 A kockázatkezelési folyamatok hatékonysága 35. oldal

10231 A gazdasági, környezeti és társadalmi témák felülvizsgálata 28. oldal

10232 A legfelső irányító testület szerepe a fenntarthatósági jelentéstételben 13. oldal

10235 Javadalmazási politikák 109. oldal
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10236 A díjazás meghatározására vonatkozó folyamat A javadalmazási szerkezetet a Tulajdonos 
határozza meg, a szakszervezetek véle
ményezése után.

128. oldal

10237 Az érintettek bevonása a javadalmazásba 128. oldal

10240 Érintett csoportok listája 9. oldal

10241 Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak aránya 107. oldal

10242 Az érintettek azonosítása és kiválasztása 8. oldal

10243 Az érintetti párbeszéd megközelítése
Az Érdekelt Fórum résztve vői nek listája adat
védelmi okok miatt nem kerül bemu tatásra.

11. oldal

10244 Kulcsfontosságú témák és aggályok 13. oldal

10245 A pénzügyi kimutatásokban konszolidált vállalatok 15., 41. oldal

10246 A jelentés tartalmának és a témák határainak meghatározása 15. oldal

10247 Lényeges témák listája 11. oldal

10248 Információk újraközlése Az adott információknál közölve. 128. oldal

10249 Változások a jelentéstételben 13. oldal

10250 Jelentéstételi időszak 13. oldal

10251 A legutóbbi jelentés dátuma 8. oldal

10252 Jelentéstételi ciklus 8. oldal

10253 Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel kapcsolatban 14. oldal

10254 Nyilatkozat a GRI Standardsnak való megfelelésről 13., 15. oldal
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10255 GRI tartalmi index 15., 126. oldal

10256 Külső tanúsítás 13., 154. oldal

3063 Jelentős kiömlések
Ilyen esemény 2017. évben nem volt  
az MVM Csoportban.

129. oldal

OG4
A jelentős telephelyeken belül azon telephelyek száma és %os aránya, amelyeken  
a biodiverzitási kockázatot értékelték és nyomon követik

2017ben az MVM Csoport nem végzett 
ilyen tevékenységet.

129. oldal

OG14
Előállított és értékesített bioüzemanyagok mennyisége, amely teljesíti a fenntarthatósági  
kritériumokat

2017. évben az előállított és értékesített 
bioüzemanyagok mennyisége: 0.

129. oldal

EU3 Lakossági, ipari, közületi és kereskedelmi ügyfelek száma 56., 64. oldal

EU5 Kiosztott széndioxid kibocsátási egységek, kereskedelmi rendszerek szerinti bontásban 56. oldal

EU13 A kiváltott élőhelyek biodiverzitásának összehasonlítása az eredeti, érintett élőhelyekével
Az MVM Csoport tulajdonában tárgy évben 
nem volt olyan terület, ahol élőhelyet kellett 
kiváltani.

129. oldal

MVM 1 Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló A mellékletben található 148. oldal

MVM 2 Csoport összevont (konszolidált) mérleg, 2017 A mellékletben található 142. oldal

MVM 3 MVM Csoport összevont (konszolidált) eredménykimutatás, 2017 A mellékletben található 145. oldal

MVM 4 MVM Csoport Cashflow kimutatás, 2017 A mellékletben található 146. oldal

MVM 5 Vezetői köszöntők (vezérigazgatóhelyettesek, igazgatók) 38., 49. oldal

MVM 6
Legfontosabb 2017.évi környezeti beruházásainak rövid bemutatását, az azokkal  
kapcsolatos ráfordítások ismertetésével

57., 61. oldal
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MVM 7 A panaszkezelési folyamatban kezelt környezeti hatások miatt érkezett panaszok száma 72. oldal

A korrupció kiküszöbölése, mint lényeges téma

KORR1031 A Korrupció kiküszöbölése, mint lényeges téma magyarázata és határai
Az MVM Csoport korrupcióellenes tevé
kenységéről további információ található  
a 2016. évi Jelentés 4749. oldalán.

31. oldal

KORR1032 A korrupció kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 31. oldal

KORR1033 A vezetői megközelítés értékelése 31. oldal

2051 A korrupció kockázatával kapcsolatosan megvizsgált tevékenységek 31. oldal

2052 Kommunikáció és képzés a korrupcióellenes politikákról és eljárásokról 31. oldal

2053 Korrupciós események száma és a megtett intézkedések
Az MVM Csoportnál 2017ben nem indult 
eljárás korrupció gyanújára utaló panasz, 
bejelentés vagy esemény alapján.

130. oldal

A versenyellenes viselkedés, mint lényeges téma

VE1031 A versenyellenes viselkedés, mint lényeges téma magyarázata és határai 33. oldal

VE1032 A versenyellenes viselkedéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 33. oldal

VE1033 A vezetői megközelítés értékelése 33. oldal

2061
Versenyellenes viselkedéssel, tröszt és monopóliumellenes rendelkezések  
megszegésével kapcsolatos jogi eljárások

Az MVM Csoportnál 2017ben nem indult 
versenyellenes viselkedéssel, tröszt  
és monopóliumellenes rendelkezések  
meg szegésével kapcsolatos jogi eljárás. 
A korrupciós események kezelésével  
kapcsolatos további információ a 2016.  
évi Jelentés 49. oldalán található.

33. oldal
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A környezetvédelmi megfelelés, mint lényeges téma 

KVM1031 A környezetvédelmi megfelelés, mint lényeges téma magyarázata és határai 33. oldal

KVM1032 A környezetvédelmi megfeleléssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 33. oldal

KVM1033 A vezetői megközelítés értékelése 33. oldal

3071 Környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások megsértése 34., 72. oldal

Gazdasági teljesítmény, mint lényeges téma

GT1031 A gazdasági teljesítmény, mint lényeges téma magyarázata és határai 38. oldal

GT1032 Gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 38. oldal

GT1033 A vezetői megközelítés értékelése 45. oldal

2011
A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték (beleértve a bevételeket, működési  
költségeket, munkavállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi befektetéseket,  
visszatartott nyereséget, a befektetőknek és az államnak szánt kifizetéseket)

46., 50. oldal

2012 Az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi következmények, egyéb kockázatok és lehetőségek 54. oldal

2013 A szervezet által biztosított nyugdíj programok fedezete (Nyugdíjpénztárak) 106. oldal

2014 Az államtól kapott pénzügyi támogatás 48. oldal

EU1 Beépített teljesítmény, primer energiaforrások szerinti bontásban 47., 51. oldal

EU2 Megtermelt energia mennyisége primer energiaforrások szerinti bontásban 47., 52. oldal

EU3 Lakossági, ipari, közületi és kereskedelmi ügyfelek száma 56., 64. oldal

EU5 Kiosztott széndioxid kibocsátási egységek, kereskedelmi rendszerek szerinti bontásban 56. oldal
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EU11 Hőerőművek átlagos termelési hatásfoka primer energiaforrások szerinti bontásban 53. oldal

Közvetett gazdasági hatás, mint lényeges téma 

GH1031 Közvetett gazdasági hatás, mint lényeges téma magyarázata és határai 39. oldal

GH1032 Közvetett gazdasági hatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 39. oldal

GH1033 A vezetői megközelítés értékelése 39. oldal

2031 Infrastrukturális befektetések és szolgáltatások fejlesztése és hatása 39., 57. oldal

2032 Jelentős közvetett gazdasági hatások és azok mértékének bemutatása 39. oldal

EU4 Távvezetékek hossza 59. oldal

EU12 Az átviteli hálózat veszteségei 60. oldal

A rendelkezésre állás és megbízhatóság, mint lényeges téma 

RA1031 A rendelkezésre állás és megbízhatóság, mint lényeges téma magyarázata és határai 64. oldal

RA1032, EU6 A rendelkezésre állással és megbízhatósággal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 64. oldal

RA1033 A vezetői megközelítés értékelése 64. oldal

EU10 Hosszú távon tervezett kapacitásnövelés és várható igénynövekedés 66. oldal

A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata, mint lényeges téma

FO1031 A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata, mint lényeges téma magyarázata és határai 66. oldal

FO1032, EU7 A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlatával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 67. oldal

FO1033 A vezetői megközelítés értékelése 67. oldal
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A kutatás és fejlesztés, mint lényeges téma

KF1031 A Kutatás és fejlesztés, mint lényeges téma magyarázata és határai 60. oldal

KF1032, EU8 A Kutatás és fejlesztéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 60., 61. oldal

KF1033 A vezetői megközelítés értékelése 60., 61. oldal

A nukleáris erőmű leszerelése, mint lényeges téma 

NU1031 A nukleáris erőmű leszerelése, mint lényeges téma magyarázata és határai 67. oldal

NU1032, EU9 A nukleáris erőmű leszerelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 69. oldal

NU1033 A vezetői megközelítés értékelése 67. oldal

Az anyagok, mint lényeges téma 

A1031 Az anyagok, mint lényeges téma magyarázata és határai 73. oldal

A1032 Az anyagokkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 73. oldal

A1033 A vezetői megközelítés értékelése 73. oldal

3011 A felhasznált segéd és üzemanyagok mennyisége 73. oldal

Az energia, mint lényeges téma 

EN1031 Az energia, mint lényeges téma magyarázata és határai 74. oldal

EN1032 Az energiával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 74. oldal

EN1033 A vezetői megközelítés értékelése 74. oldal

3021 Energiafelhasználás a szervezeten belül 74. oldal
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3023 Energiaintenzitás 76. oldal

3024 Energiafelhasználás csökkentése 77. oldal

OG2 Megújuló energiába történt teljes befektetés 57. oldal

OG3 Megtermelt megújuló energia forrásonként 53. oldal

A víz, mint lényeges téma 

VÍZ1031 A víz, mint lényeges téma magyarázata és határai 79. oldal

VÍZ1032 A vízzel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 79. oldal

VÍZ1033 A vezetői megközelítés értékelése 79. oldal

3031 Az összes vízfelhasználás források szerinti bontásban 80. oldal

3032 A vízkivétel által jelentősen érintett vízforrások 81. oldal

3033 Visszaforgatott és újra felhasznált víz 80. oldal

3035 Vízfogyasztás 79. oldal

A légnemű kibocsátás, mint lényeges téma 

LÉG1031 A légnemű kibocsátás, mint lényeges téma magyarázata és határai 83. oldal

LÉG1032 A légnemű kibocsátással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 83. oldal

LÉG1033 A vezetői megközelítés értékelése 83. oldal

3051 Közvetlen ÜHG kibocsátás 83., 84. oldal

3052 Vásárolt energia közvetett ÜHG kibocsátása 83., 86. oldal
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3053 Egyéb közvetett ÜHG kibocsátás 83. oldal

3054 ÜHG intenzitás 86. oldal

3055
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó kezdeményezések  
és az elért kibocsátáscsökkentések

83., 88. oldal

3056 A kibocsátott ózonkárosító anyagok mennyisége 83., 86. oldal

3057 Légszennyező anyagok kibocsátása típus és mennyiség szerinti bontásban 88., 90., 92. oldal

A folyékony kibocsátás és hulladék, mint lényeges téma

FOLY1031 A folyékony kibocsátás és hulladék, mint lényeges téma magyarázata és határai 88., 90., 92. oldal

FOLY1032 A folyékony kibocsátással és hulladékkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 88., 90., 92. oldal

FOLY1033 A vezetői megközelítés értékelése 88., 90., 92. oldal

3061 Az összes vízkibocsátás minőség, befogadók és a kezelés módja szerinti bontásban. 88., 92. oldal

3062 A keletkező hulladék mennyisége, típus és kezelési mód szerinti bontásban 90., 92. oldal

OG5 Szénhidrogén kitermelés során keletkező víz mennyisége és az elhelyezés módja 89. oldal

OG6 Az elfáklyázott és lefúvatott szénhidrogének mennyisége 89. oldal

OG7 A fúrási hulladékok, iszapok mennyisége, és az elhelyezésre, kezelésre vonatkozó stratégiák. 89. oldal

A biodiverzitás, mint lényeges téma

BIO1031 A biodiverzitás, mint lényeges téma magyarázata és határai 94. oldal

BIO1032 A biodiverzitással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 94. oldal
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BIO1033 A vezetői megközelítés értékelése 94. oldal

3041
A védett területeken, illetve magas biodiverzitású területeken vagy azok  
szomszédságában birtokolt, bérelt vagy kezelt földterület

94. oldal

3042 A tevékenységek, termékek és szolgáltatások biodiverzitásra gyakorolt jelentős hatásai 96. oldal

3043 Megvédett vagy helyreállított élőhelyek 99. oldal

A beszállítók környezeti értékelése mint lényeges téma

KÉRT1031 A beszállítók környezeti értékelése, mint lényeges téma magyarázata és határai 100. oldal

KÉRT1032 A beszállítók környezeti értékelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 100. oldal

KÉRT1033 A vezetői megközelítés értékelése 100. oldal

3081 Környezetvédelmi kritériumok alapján megvizsgált új beszállítók aránya 100. oldal

3082
Jelentős negatív környezeti hatások a beszállítói láncban, illetve az ezekre válaszul  
hozott intézkedések

100. oldal

Foglalkoztatás, mint lényeges téma 

F1031 A foglalkoztatás, mint lényeges téma magyarázata és határai 102. oldal

F1032 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 102. oldal

F1033 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 102. oldal

1028 Alkalmazottakra és más dolgozókra vonatkozó információk 102. oldal

4011
A teljes munkaerő fluktuáció korcsoport és nem szerinti bontásban, abszolút értékben  
és viszonyszámokban

103. oldal
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4012
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai, amelyek nem járnak  
az ideiglenes vagy részidős alkalmazásban lévőknek a jelentős telephelyeken

106. oldal

EU15
A mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt ill. tíz éven belül elérő munkavállalók száma  
alkalmazotti kategóriánként

106. oldal

Munkavállalók és a vezetőség kapcsolata, mint lényeges téma 

MV1031 A Munkavállalók és a vezetőség, mint lényeges téma magyarázata és határai 107. oldal

MV1032 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 107., 109. oldal

MV1033 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 108. oldal

4021 Minimális értesítési idő a szervezeti változások kapcsán 108. oldal

Munkahelyi egészség és biztonság, mint lényeges téma 

ME1031 A Munkahelyi egészség és biztonság, mint lényeges téma magyarázata és határai 109. oldal

ME1032 A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 109. oldal

ME1033 A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 110. oldal

EU16
A vállalkozók és az alvállalkozók alkalmazottainak és munkavállalóinak egészségével  
és biztonságával kapcsolatos politikák és követelmények

112., 113.,  
114. oldal

4031
A munkaerő képviselet a hivatalos, vezetők és munkavállalók által közösen működtetett,  
foglalkozásegészségügyi és munkabiztonsági bizottságokban

109., 110.,  
112., 113. oldal

4032
Sérülések típusai és sérüléssel, foglalkozásból eredő betegségek, elveszett napok,  
és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő munkahelyi balesetek száma

110. oldal
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4034
A munkahelyi egészség és biztonság kérdéseit érintő, szakszervezetekkel kötött  
hivatalos megállapodások

111., 114. oldal

4035 Munkahelyi egészség és biztonság témában tartott képzések 113. oldal

4037 Munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos hatások megelőzése és mérséklése 112. oldal

4039 Munkahelyi sérülések 110. oldal

40310 Munkahelyi megbetegedések 110. oldal

EU18
Foglalkozásegészségügyi és munkabiztonsági képzésen átesett munkavállalók aránya  
a szerződéses partnereknél

112. oldal

Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz, mint lényeges téma 

KV1031
A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz, mint lényeges téma magyarázata  
és határai

115. oldal

KV1032
A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos vezetői  
megközelítés és elemei

115. oldal

KV1033
A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos vezetői  
megközelítés értékelése

115. oldal

EU21
Készenléti tervezési intézkedések, katasztrófa/vészhelyzeti kezelési tervek és képzési  
programok, valamint helyreállítási tervek

115. oldal

Vészhelyzeti felkészültség, mint lényeges téma 

VF1031 A Vészhelyzeti felkészültség, mint lényeges téma magyarázata és határai 116. oldal

VF1032 A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 116. oldal
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VF1033 A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 116. oldal

Képzés és oktatás, mint lényeges téma 

KO1031 A Képzés és oktatás, mint lényeges téma magyarázata és határai 116. oldal

KO1032 A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 116. oldal

KO1033 A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 116. oldal

4041 Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti bontásban 117. oldal

4042 A munkavállalók képességei fejlesztését és a váltást segítő programok 117. oldal

4043
Azon munkavállalók százalékos aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre  
vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést

A megjelenített adat az MVM Csoport  
egészére vonatkozik, ahol minden, azaz  
9 294 fő részesült teljesítmény értékelésben.

117. oldal

EU20 Helyi lakosok áttelepítésével kapcsolatos hatások kezelése 118. oldal

EU22
Projektek szerinti bontásban annak a lakosságnak a létszáma, akik fizikai vagy gazdasági  
értelemben kitelepítésre vagy áttelepítésre kényszerültek a vállalat működése miatt,  
valamint a nyújtott kompenzáció

118. oldal

Helyi közösségek, mint lényeges téma 

HK1031 A Helyi közösségek, mint lényeges téma magyarázata és határai 118. oldal

HK1032 A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 118. oldal

HK1033 A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 119. oldal

4131
Azon működési helyszínek %os aránya, ahol a helyi közösségre gyakorolt hatásokat  
– ideértve a megjelenés, működés és kivonulás hatásait – értékelő, kezelő és fejlesztő  
programok futnak, illetve ezek természete, mértéke és hatékonysága

118. oldal



140 Az MVM Csoportról
GRI INDEX

INTEGRÁLT JELENTÉS  |  2017

Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám

Közpolitika, mint lényeges téma 

KP1031 A Közpolitika, mint lényeges téma magyarázata és határai 120. oldal

KP1032 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 120. oldal

KP1033 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 120. oldal

4151 Politikai hozzájárulások 120. oldal

Hozzáférés, mint lényeges téma 

H1031 A Közpolitika, mint lényeges téma magyarázata és határai 122. oldal

H1032 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 122. oldal

H1033 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 122. oldal

OG11 A leszerelt vagy leszerelés alatt álló telephelyek 122. oldal

EU23
Programok, beleértve a kormányzattal való partnerséget is, a villamos energiához  
és ügyfélszolgálatokhoz való hozzáférés javítása vagy fenntartása érdekében

122. oldal

EU30 Átlagos rendelkezésre állás 123. oldal

Társadalmi gazdasági megfelelés, mint lényeges téma 

TGM1031 A Társadalmi gazdasági megfelelés, mint lényeges téma magyarázata és határai 124. oldal

TGM1032 A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 124. oldal

TGM1033 A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 124. oldal

4191 Törvények és szabályok megszegése a társadalmi és gazdasági területen 124. oldal
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AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT  
(KONSZOLIDÁLT) MÉRLEGE (M FT)

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

módosításai Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök (02+10+18) 832 031 0 916 390

02. I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09) 24 043 0 31 476

03. Alapításátszervezés aktivált értéke 222 665

04. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 61 77

05. Vagyoni értékű jogok 18 875 25 044

06. Szellemi termékek 4 733 5 634

07. Üzleti vagy cégérték 0 0

08. Immateriális javakra adott előlegek 0 0

09. Immateriális javak értékhelyesbítése 152 56

10. II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17) 742 290 0 838 134

11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 312 729 400 035

12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 145 938 169 417

13. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 7 706 8 044

14. Tenyészállatok 0 0

15. Beruházások, felújítások 48 683 55 200

16. Beruházásokra adott előlegek 1 434 1 218

17. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 225 800 204 220

18. III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29) 65 698 0 46 780

19. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 74 9

20. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban 0 0

21. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 20 367 4 098

22. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0

23. Egyéb tartós részesedés 32 505 32 331

24. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0

25. Egyéb tartósan adott kölcsön 1 057 1 105

26. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0

27. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0

28. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0

29. Aktív tőkekonszolidációs különbözet (30+31) 11 695 9 237

30.    leányvállalkozásokból 11 695 9 237

31.    társult vállalkozásokból 0 0

32. B. Forgóeszközök (33+40+50+57) 551 795 0 553 127

33. I. Készletek (34+35+36+37+38+39) 166 272 0 213 265

34. Anyagok 103 362 111 003

35. Befejezetlen termelés és félkész termékek 7 175 7 029

36. Növendék, hízó és egyéb állatok 0 0

37. Késztermékek 2 6

38. Áruk 48 469 87 028

39. Készletekre adott előlegek 7 264 8 199

40. II. Követelések (41+42+43+44+45+46+47+48+49) 192 698 0 230 834

41. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 134 934 138 762

42. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 4 16 133
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43. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 189 322

44. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1 205 3 066

45. Váltókövetelések 0 0

46. Egyéb követelések 28 522 45 646

47. Követelések értékelési különbözete 0 0

48. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 24 774 23 747

49. Konszolidálásból eredő társasági adó követelés 3 070 3 158

50. III. Értékpapírok (51+52+53+54+55+56) 7 0 7

51. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0

52. Jelentős tulajdoni részesedés 0 0

53. Egyéb részesedés 7 7

54. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0

55. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0

56. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0

57. IV. Pénzeszközök (58+59) 192 818 0 109 021

58. Pénztár, csekkek 37 32

59. Bankbetétek 192 781 108 989

60. C. Aktív időbeli elhatárolások (61+62+63) 55 745 0 53 383

61. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3 875 16 909

62. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 51 870 36 474

63. Halasztott ráfordítások 0 0

64. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+32+60) 1 439 571 0 1 522 900

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

módosításai Tárgyév

65. D. Saját tőke (66+68+69+70+71+72+75+76+77+83) 815 601 0 788 569

66. I. Jegyzett tőke 308 401 0 308 401

67. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0

68. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0

69. III. Tőketartalék 31 257 0 31 257

70. IV. Eredménytartalék 262 888 0 258 985

71. V. Lekötött tartalék 730 0 965

72. VI. Értékelési tartalék (73+74) 240 913 0 217 238

73. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 225 952 204 276

  74. Valós értékelés értékelési tartaléka 14 961 12 962

75. VII. Korrigált adózott eredmény 48 380 0 3 906

76. VIII. Leányvállalati saját tőke változás –52 822 0 –20 301

77. IX. Konszolidáció miatti változások (78+79+80+81+82) –24 626 0 –12 458

78. Adósság konszolidálás különbözetből 523 3 762

79. Közbenső eredmény különbözetből –27 222 –16 220

80. Aktív tőkekonszolidációs különbözet amortizációja –13 183 0

81. Társult vállalkozások részesedés értékének vátozása 8 721 0

82. Látens adó 6 535 0

83. X. Külső tulajdonosok részesedése 480 0 576
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84. E. Céltartalékok (85+86+87) 109 396 0 98 608

85. Céltartalék a várható kötelezettségekre 90 817 79 702

86. Céltartalék a jövőbeni költségekre 18 579 18 906

87. Egyéb céltartalék 0 0

88. F. Kötelezettségek (89+95+105) 367 769 0 403 069

89. I. Hátrasorolt kötelezettségek (90+91+92+93+94) 9 616 0 18 000

90. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

91. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

92. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

93. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0

94. Passzív tőkekonszolidációs különbözet 9 616 18 000

95. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (96+97+98+99+100+101+102+103+104) 165 677 0 129 313

96. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0

97. Átváltoztatható kötvények 0 0

98. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0

99. Beruházási és fejlesztési hitelek 28 441 23 796

100. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 137 215 105 494

101. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

102. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 0 0

  103 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

104. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 21 23

105. III. Rövid lejáratú kötelezettségek (106+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118) 192 476 0 255 756

106. Rövid lejáratú kölcsönök 85 226

107.    Ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0

108. Rövid lejáratú hitelek 7 331 33 019

109. Vevőktől kapott előlegek 5 913 4 934

110. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 67 496 70 111

111. Váltótartozások 0 0

112. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 730 1 111

113. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 27 500 32 220

114. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 36 374

115. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 73 913 104 124

116. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0

117. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 9 472 9 637

118. Konszolidálásból adódó társasági adó kötelezettség 0 0

119. G. Passzív időbeli elhatárolások (120+121+122) 146 805 0 232 654

120. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 78 351 101 674

121. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 25 419 35 912

122. Halasztott bevételek 43 035 95 068

123. FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+84+88+119) 1 439 571 0 1 522 900
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AZ MVM TÁRSASÁGCSOPORT 2017. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (M FT)

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

módosításai Tárgyév

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 735 072 872 391

02. Exportértékesítés nettó árbevétele 299 077 458 695

03. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 034 149 0 1 331 086

04. Saját termelésű készletek állományváltozása 543 –176

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 24 210 25 237

06. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05) 24 753 0 25 061

07. III. Egyéb bevételek 79 502 0 62 361

08. Ebből: visszaírt értékvesztés 1 420 994

09. III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet 0 0 0

10. Anyagköltség 62 837 71 458

11. Igénybe vett szolgáltatások értéke 88 930 114 649

12. Egyéb szolgáltatások értéke 7 904 8 301

13. Eladott áruk beszerzési értéke 632 259 859 818

14. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 43 175 60 286

15. IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13+14) 835 105 0 1 114 512

16. Bérköltség 58 663 72 066

17. Személyi jellegű egyéb kifizetések 17 136 18 767

18. Bérjárulékok 20 355 20 673

19. V. Személyi jellegű ráfordítások (16+17+18) 96 154 0 111 506

20. VI. Értékcsökkenési leírás 53 621 0 61 303

21. VII. Egyéb ráfordítások 96 363 0 100 535

21. Ebből: értékvesztés 66 801 9 378

23. VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet 0 0 0

24. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (03+06+07+09-15-19-20-21-23) 57 161 0 30 652

25. Kapott osztalékok társult vállalkozástól 2 650 1 969

26. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 1 803 2 223

27. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 1 845 1

28.    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 1 845 1

29. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek,  
árfolyamnyereségek 197 193

30.    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 181 192

31. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 281 350

32.    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 5 327

33. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 28 686 40 314

34.    Ebből: értékelési különbözet 7 620 1 240

35. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (25+26+27+29+31+33) 35 462 0 45 050

36. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 397 146

37.    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 397 0

38. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,  
árfolyamveszteségek 3 0

39.    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

40. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 903 2 586

41.    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 8 1
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

módosításai Tárgyév

42. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése –6 570 16 408

43. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 30 537 41 777

44.    Ebből: értékelési különbözet 0 524

45. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (36+38+40±42+43) 26 270 0 60 917

46. B. Pénzügyi műveletek eredménye (35-45) 9 192 0 –15 867

47. C. Adózás előtti eredmény (24+46) 66 353 0 14 785

48. X. Adófizetési kötelezettség 14 462 0 10 954

49. X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) –3 465 0 87

50. D. Adózott eredmény (47-48±49) 48 426 0 3 918

51. Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 46 12

52. E. Korrigált adózott eredmény (50-51) 48 380 0 3 906

CASH FLOW-KIMUTATÁS 2017 (M FT)

Sorszám Megnevezés 2016.12.31 2017.12.31

1. Adózás előtti eredmény (+/) 66 353 14 785

2. Elszámolt amortizáció (+) 53 648 61 315

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás, pénzügyileg értékvesztett követelés értékvesztés kivezetése (+/) –4 807 17 916

4. Elengedett követelések értéke 4 17

5. Elengedett kötelezettségek értéke –582 –18

6. Tárgyi eszközök, immateriális javak selejtje, leltárhiánya (+) 32 2 148

7. Terven felüli écs (+) 2 659 7 031

8. Befektetett eszközök kivezetésének, vagyontárgyak apportálásának eredménye (/+) –1 714 –1 332

9. Kapott osztalék, részesedés () –4 453 –4 192

10. Hitel, adottkapott kölcsön és kötvénytartozások átértékelési különbözete (+/) –5 082 –463

11. Társult vállalkozások tárgyévi értékelése (+/) 37 275

12. Véglegesen átadott pénzeszközök (+) 4 985 2 795

13. Véglegesen kapott pénzeszközök () –6 512 –5 612

14. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) () –14 462 –10 954

15. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés () –7 002 –7 508

I./A MŰKÖDÉSI CASH-FLOW MŰKÖDŐ TŐKE VÁLTOZÁSA NÉLKÜL 83 104 76 203

16. Vevőkövetelés változása (/+) –7 202 13 272

17. Forgóeszközök (vevőkövetelés, cash pool, egyedi kölcsön és pénzeszköz nélkül) változása (/+) 6 961 –76 111

17/a. Készletek változása (-/+) 11 751 –42 957

17/b. Kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések  
(cash pool és egyedi kölcsön nélküli) változása (-/+) 661 –16 334

17/c. Egyéb követelések változása (-/+) –5 451 –16 820

17/d. Értékpapírok változása (-/+) 0 0

18. Aktív időbeli elhatárolások változása (/+) 16 465 24 334

19. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/) –33 879 –16 863

20. Szállítói kötelezettség változása (+/) –1 803 –2 450

21. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/) –2 621 23 017

21/a. Kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni  
kötelezettségek (cash pool és egyedi kölcsön nélküli) változása (+/-) –14 390 3 071
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Sorszám Megnevezés 2016.12.31 2017.12.31

21/b. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb változásai (+/-) 11 769 19 946

22. Passzív időbeli elhatárolások változása (+/) 55 649 42 125

23. Aktív tőkekonszolidációs különbözet változása (+/) –354 0

24. Passzív tőkekonszolidációs különbözet változása (+/) –230 –149

I./B MŰKÖDŐ TŐKE VÁLTOZÁSA 32 986 7 175

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW 116 090 83 378

25. Befektetett eszközök beszerzése () –60 582 –81 268

25/a. Befektetett eszközök növekedése(-) –62 564 –80 354

25/b. Beruházásra adott előlegek változása (+/-) –435 208

25/c. Beruházási szállító változása (+/-) 2 517 –1 052

25/d. Befektetett pénzügyi eszközök növekedése –100 –70

26. Befektetett pénzügyi eszközök kivezetése miatt elszámolt bevétel (+) 1 952 3 455

27. Kapott osztalék, részesedés (+) 4 453 4 192

28. Leányvállalatok konszolidációs körbe történő bekerülésének hatása –2 993 –94 656

29. Leányvállalatok konszolidációs körből történő kivezetésének hatása 9 0

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW –57 161 –168 277

30. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 0 0

31. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) () 0 0

32. Külső tulajdonosok részesedése (+/) 262 0

33. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) 0 0

34. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése () 0 0

35. Hitel, kölcsön felvétele (+) 145 539 229 424

36. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése () –111 317 –244 110

37. Cash pool követelések és lv.nak adott egyedi kölcsön változása (/+) 0 0

38. Cash pool kötelezettségek és anyavállalattól kapott egyedi kölcsön változása (+/) 51 141

39. Hosszú és rövidlejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,  
megszüntetése, beváltása (+) 444 246

40. Hosszú és rövid lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek növekedése () 427 6 202

41. Véglegesen kapott pénzeszközök (+) 12 021 24 397

42. Véglegesen átadott pénzeszközök () –4 985 –2 795

43. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/) 18 1

III. FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW 41 606 1 102

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 100 535 –83 797
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NUKLEÁRIS BIZTONSÁG, NUKLEÁRIS FELÜGYELETI  
ÖSSZEFOGLALÓ

Nukleáris biztonság

Az atomerőmű célul tűzte ki, hogy a biztonságos üzemeltetés mindenkori elsőd
legessége mellett biztonságosan, optimális költségszinten és műszakilag megala
pozottan a lehető leghosszabb ideig termeli a villamos energiát. Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. működésére vonatkozó követelmények alapját az Atomtörvény 
(1996. évi CXVI. törvény), az Atomtörvény végrehajtásáról szóló 118/2011. (VII. 11.) 
sz. kormányrendelet és a rendelet mellékleteként kiadott Nukleáris Biztonsági 
Szabályzatok (NBSZ) tartalmazzák. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt kö
vetelmények maradéktalan teljesülését az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) 
felé évente a Végleges Biztonsági Jelentés részeként igazolja.

Az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) által összeállított, 
a tagerőművek által leginkább alkalmazott biztonsági mutatókból álló üzemel
tetési biztonsági mutatók rendszere évek óta segítséget nyújt az atomerőmű
vet üzemeltetőnek a működés, a fejlődés monitorozásában, továbbá lehetősé
get biztosít a más erőművek teljesítményével való összehasonlításra, valamint 
a biztonság javítását szolgáló források és prioritások megfelelő elosztására.

A WANO üzemeltetési biztonsági mutatók mellett létezik a nemzetközi össze
hasonlításra kevésbé alkalmas, reaktor specifikus, inkább a belső tapasztalatok 
hasznosítása és az erőmű, illetve a személyzet biztonsági teljesítménye mérésé
nek, azaz az önértékelésnek egyik eszköze az erőműbiztonsági mutatórendszer 
(BMR) is. A Paksi Atomerőmű évek óta alkalmazza a Biztonsági Mutatók Rend
szerét, amely segítségével folyamatosan monitorozza és évente kiértékeli az al
kalmazott biztonsági mutatókat, évente közzétéve a mutatókról szóló Biztonsági 

értékelést. Az értékelésben bemutatott biztonsági mutatók jellemzik az atom
erőmű biztonságos működését, és azt számszerűsített formában mutatják be.

A WANO ajánlásokkal és jó gyakorlatokkal összhangban az MVM Zrt. – mint 
az MVM Paksi Atomerőmű tulajdonosa  2015 áprilisa óta az atomerőmű szer
vezeteitől függetlenül figyelemmel kíséri és értékeli az atomerőmű nukleáris 
biztonságát annak érdekében, hogy rámutasson a nukleáris biztonság folyama
tos fejlődésének a lehetőségére és ezáltal segítse a biztonság legmagasabb 
szintjének az elérését.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. helye a világban

Ennek szemléltetésére a VVER reaktorok WANO teljesítménymutató indexszám 
szerinti rangsorát mutatjuk be a diagramon.

A teljesítményre vonatkozó trendkészítésben és a teljesítmény összehasonlítá
sában nagyon hasznos az, ha egy olyan – a WANO teljesítménymutatók által 
mért – értéket használunk, ami visszatükrözi a blokk/erőmű teljesítményét.  
A több inputadatból kiszámított egyetlen értéket nevezik összetett indexszám
nak. Az általános teljesítményre vonatkozó külön érték biztosításán túlmenően, 
az indexszám bepillantást nyújthat azon speciális teljesítményterületekbe is, 
amelyek nagyobb figyelemmel vagy összpontosítással javíthatók. A WANO  
és annak tagjainak támogatása érdekében, a WANOn belüli blokkokra vonat
kozóan kiszámításra került egy teljesítménymutató összetett indexszám, amit 
gyakran egyszerűen csak „az indexszámként” említenek. 

Az indexszám egy egyedi blokkra kerül kiszámításra, értéke maximum 100 pont 
lehet (a nagyobb érték jobb teljesítményt mutat) és meghatározott WANO 
mutatók súlyozott átlaga.
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Az MVM PA Zrt. biztonságának értékelése

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF) a 2017es év során figyelemmel kísérte az MVM Paksi  
Atomerőmű Zrt. biztonsági mutatóinak alakulását, ezen mutatók a havi és negyedéves jelenté
sekben bemutatásra és értékelésre kerültek. Az alább közölt diagrammokon szemléltetjük a reaktor
védelmi működések 20102017. közötti alakulását, valamint a nemzetközi skálán minősített esemé
nyek éves számának alakulását.

Reaktor kritikus állapota mellett bekövetkezett automatikus ÜV-1 működések száma

Stratégiai cél: 0 db
2017. évi célérték: 0 db
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2

Automatikus ÜV-1 működések darabszáma

Célérték

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

210 0 0 000

2017. évben a négy blokkon nem történt automatikus, 1. fokozatú üzemzavari működés. A mutató 
minősítése kiváló.
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INES események száma

A skálát kezdetben az atomerőművekben bekövetkező események minősíté
sére alkalmazták, majd kiterjesztették és átdolgozták annak érdekében, hogy 
alkalmazható legyen minél több, az atomenergia békés célú felhasználása 
során bekövetkezett esemény jelentőségének megítélésére. Az INES skálát 
alkalmazni lehet a radioaktív anyagok és radioaktív források szállítása, tárolása 
és alkalmazása során bekövetkező események minősítéséhez is.

Az eseményeket hét szinten minősítik a skálán: az INES 13 szinteket üzemza
varoknak, míg az INES 47 szinteket baleseteknek nevezik. Azokat az esemé
nyeket, amelyeknek nincs biztonsági jelentősége, skálán kívüli vagy skála alatti 
(INES 0) szintre minősítik. A sugárbiztonsági vagy nukleáris biztonsági szem
pontból nem releváns események nem minősíthetőek a skála segítségével.

Nukleáris biztonság felügyelete az MVM-ben

Az MVM Zrt. csoportszintű szabályozási rendszerén belül az Nukleáris Felügyeli 
Osztály (NFO) működését a CsSz17, Az MVM Csoport Nukleáris biztonsági 
felügyeletének szabályzata csoportszintű szabályzat és a CsFu1701, Az NFO 
Független felügyeleti tevékenysége folyamatutasítás szabályozza.

Az MVM PA Zrt. a 03/2016 számú vezérigazgatói utasításban szabályozta  
az NFO működési körével kapcsolatos kötelezettségeit.

A működés sematikus bemutatása az alábbi ábrán látható.
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NFO fontosabb eseményei, kapcsolatai. Nemzetközi kapcsolatok

Az MVM Zrt. 2015. óta 3. kategóriás tagja az Atomerőműveket Üzemeltetők 
Világszövetségének, a WANO Moszkvai Központjának (WANO MC). A WANO 
tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az MVM 
szervezetein belül NFO hatáskörébe tartozik. Az NFO kapcsolatot tart az euró
pai országokban működő atomerőművek tulajdonos általi független felügye
letét ellátó kollégákkal. Az MVM Zrt. WANO 3. kategóriás tagsága kapcsán 
rendszeresek a WANO moszkvai Központja által a WANO kapcsolattartóknak 
szervezett szeminá riumok, amelyen az MVM Zrt. képviselője is részt vesz.

NFO ellenőrzései

A Nukleáris Felügyeleti Osztály az alább felsorolt ellenőrzéseket hajtotta vég
re, és az azok során tapasztaltakat értékelő jelentés formájában megküldte az 
MVM Zrt. vezetésének és az MVM PA Zrt. vezérigazgatójának.

 – Az üzemviteli tevékenységek végrehajtásának az ellenőrzése – TLÜ302  
folyamat

 – A 400/120 kVos alállomás üzemeltetési feladatainak, az üzemeltető  
váltásból adódó ellátásának vizsgálata

 – Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tűzvédelmi tevékenységeinek ellenőrzése
 – Az MVM PA Zrt. üzem közbeni karbantartás (ÜKK) bevezetésének és az első 

ÜKK előkészítésének vizsgálata
 – Részvétel az MVM OVIT Zrt. beszállítói auditján
 – WANO és OSART vizsgálatokból származó feladatok végrehajtásának  

ellenőrzése
 – Az 1. blokki főjavítás során a technológiai helyiségek rendjének, a munka

végzés feltételeinek és a munkavégzési szabályok betartásának ellenőrzése
 – Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. sugárvédelmi tevékenységeinek ellenőrzése
 – Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. műszaki változás kezelési tevékenysége

EGYESÜLETEK ÉS KEZDEMÉNYEZÉSEK

Az MVM Csoport tagvállalatai számos szakmai egyesületben és szervezetben 
rendelkeznek tagsággal, illetve részt vesznek külső kezdeményezésekben is, 
melyek a következők:

102-12

102-13
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Atomic Energy Research Tudományos Tanács 

BácsKiskun Megyei Mérnöki Kamara

BCSDH Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért; 

Békés Megyei Mérnöki Kamara

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

BorsodAbaújZemplén Megyei Mérnöki Kamara

BSP Southpool

Budapesti Építész Kamara

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara  BKIK

CEPN (CENTRE D’ETUDE SUR L’EVALUATION DE LA PROTECTION DANS  

LE DOMAINE NUCLEAIRE)

CIGRÉ – Nagyfeszültségű villamos rendszerek nemzetközi fóruma

CKAIT – Cseh Mérnöki Kamara

Credit Management Szövetség; 

Creditreform Kft.

DélDunántúli Építész Kamara

Electric Power Research Instituten (EPRI)

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Energiapolitika 2000 Társulat

ENTSOE (European Network of Transmission System Operators)

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

EPEX Spot

ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés

Eurelectric

Eurelectric Magyarországi Tagozat

Európai Minőségügyi Szervezet, Magyar Nemzeti Bizottság – EOQ MNB

European Federation of Energy Traders – Associate Membership

European Nuclear Society

Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Felnőttképzők Szövetsége

FORATOM (Európai Atom Fórum): ENISStagság

Gas Infrastructure Europe

Gas Storage Europe

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége

Gépipari Tudományos Egyesület

Heves Megyei Mérnöki Kamara

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

HUDEX 

Hungarian Business Leaders Forum

Hungarian Service and Outsourcing Association (HOA); 

HUPX

ICOM Magyar Nemzeti Bizottság (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa)

IEC (nemzetközi és európai szabványosítási szervezet)

Infrastruktúra Szövetség 

International Gas Union

Inzenirska Zbornica Slovenije (Szlovén Mérnöki Kamara)

ISO 9000 Fórum Közhasznú Társadalmi Szervezet

ISO FÓRUM

ISZT – Internet Szolgáltatók Tanácsa

ITCLízing Klub 

IVSZ – Szövetség a Digitális Gazdaságért

JAO – a CWECEE régiók közös kapacitásallokációs irodája.

JászNagykunSzolnok Megyei Mérnöki Kamara

Jedlik Ányos Klaszter

KomáromEsztergom Megyei Mérnöki Kamara

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
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KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége

Közüzemi Mérlegköri tagság

Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete

Magyar Atomfórum Egyesület

Magyar Credit Management Szövetségben 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Magyar Elválasztástudományi Társaság

Magyar Energetikai Társaság

Magyar Energiakereskedők Szövetsége

Magyar Értékelemzők Társasága

Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség

Magyar Hidrológiai Társaság

Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Magyar Kapcsolt Energia Társaság

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara MagyarOrosz Tagozata

Magyar Kommunikációs Szövetség Pártolói Tagság

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

Magyar Mérnöki Kamara

Magyar Meteorológiai Társaság

Magyar Minőség Társaság

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

Magyar Szabványügyi Testület

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége – TMSz

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Magyar Vállalkozói Szalon

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége

NémetMagyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Neumann János Számítógéptudományi Társaság

Nuclear Generation II & III Association (NUGENIA)

Okos Jövő Innovációs Klaszter

OKTE

OPCOM

Országos Atomenergia Hivatal (NUCNETtagság)

Országos Emelőgépes Egyesület

OTE

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

REEF együttműködés (Kerekasztal Európa energia jövőjéért)

RTEReseau De Transport D Electricite

Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége 

Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Tolna Megyei Mérnöki Kamara

Tolna Megyei Ügyvédi Kamara

TSCNET

Veszprém Megyei Mérnöki Kamara

Villamosenergiaipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma

Villamosenergiaipari Társaságok Munkaadói Szövetsége

Villamosenergiaipari Üzemi Tanácsok Fóruma

WANO (Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége)

WSE InfoEngine S.A. 

Zala Megyei Mérnöki Kamara
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Az MVM Csoport 2017. évi Integrált 
jelentésének hitelesítése 

 
Tanúsító levél 

  
 
A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért hitelesítette az MVM Csoport 2017. évre vonatkozó Integrált 
Jelentését. Az Egyesület arra vállalt kötelezettséget, hogy szakértő, független harmadik félként hitelesíti a társaság 
jelentését.  

A JELENTÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPJA 

• a jelentés tartalmának, alapelveinek összevetése a GRI (Global Reporting Initiative) Standards alapelveivel 
és fenntarthatósági mutatóival – figyelembevéve a vonatkozó szektorspecifikus kiegészítéseket is; 

• interjúk a vállalat vezetőivel és a fenntarthatóság területi szakembereivel, a vállalat munkatársaival; 
• fenntarthatósági adatgyűjtési folyamat vizsgálata; 
• adatellenőrzés, a jelentés adatainak szúrópróbaszerű ellenőrzése; 
• a vállalat fenntarthatósági teljesítményének megismerése és a jelentésben írtak ellenőrzése. 

Az értékelés eredményét és a jelentéshez a módosítási javaslatokat az MVM Zrt. EBKM Igazgatósága részére 
Értékelő levélben adtuk át. A javaslatok egy részét a vállalat beépítette a 2017. évi Integrált Jelentésébe, más 
részét a következő jelentések írásakor veszi figyelembe, elvetésük esetén kielégítő és elfogadható magyarázatot 
adott.  

VÉLEMÉNY 

A jelentés a GRI Standards jelentéstételi iránymutatás alapján született, figyelembe véve az energiaiparra és az 
olaj- és gáziparra vonatkozó szektorspecifikus kiegészítéseket is.  A jelentés megfelel a GRI Standards tartalmi és 
minőségi alapelveinek. 
 
A lényeges témák mindegyikében kapunk információt a vezetői szemléletre vonatkozóan, valamint minden esetben 
legalább egy specifikus adatközlést is, a GRI Standards előírásai szerint. Ezen kívül a vállalat olyan adatokat is 
közöl, amelyeket a GRI nem vár el, ezeket saját „MVM” jelölésű indikátorokkal teszi. Ezek alapján a jelentés a GRI 
Standards Core szintjén készült, de tartalmában bőven meghaladja annak minimális előírásait. A minősítés 
folyamata alatt szúrópróbaszerűen ellenőriztük az alábbi indikátorokat: 

102-42: az érintettek azonosítása és szelektálása  
102-47: a lényeges témák listája 
302-4: az energiafogyasztás csökkenése 
305-1: direkt (scope 1) üvegházgáz kibocsátások 
404-es indikátorcsoport: a vállalati oktatásokra és képzésekre vonatkozó információk. 

A minősítés alatt a jelentés által érintett szakterületek képviselőivel készítettünk interjúkat, megbizonyosodtunk az 
adatgyűjtési folyamat valós és releváns voltáról. Egyfelől a GRI Standards iránymutatás használata, másfelől a 
vállalat környezetvédelmi és egyéb fenntarthatósággal kapcsolatos politikái biztosítják, hogy a fenntarthatóság 
szakmai szempontjai a vállalat tevékenységében és a jelentésben is érvényesüljenek. A jelentésben a 
vállalatcsoport fenntarthatósági törekvéseit az ENSZ 2030-ra szóló Fenntartható Fejlesztési Céljaival (SDG) is 
összekapcsolja. A vállalat stratégiájában megnyilvánulnak a fenntarthatósági szempontok. 

JAVASLATOK 

• Az érintettek körének meghatározásánál javasoljuk a mérlegelt szempontok priorizálását. 
• Az összehasonlíthatóság, mint minőségi alapelv érdekében az adatokat hosszabb trendekben (minimum 3 

év) javasolt bemutatni. 
• Kifejezve, hogy a fenntarthatósági ügyek kiemelten fontosak a vállalat számára, a jelentéssel kapcsolatos 

kérdésekre javasoljuk külön információs e-mail cím megadását. 
• Javasoljuk a vállalat megmérettetését a Stratégiai Fenntarthatósági Audit módszerrel, amely a lényeges 

témák meghatározásában is megalapozott támpontot ad.  
• Javasoljuk felsővezetői workshop megvalósítását a fenntarthatóság pozícionálása érdekében. 
• Mivel a jelentés adattartalma jelentősen meghaladja a GRI Core szintet, javasoljuk gap analízis elvégzését 

GRI Comprehensive szint eléréséhez.   

  
Herner Katalin Dr. Győri Zsuzsanna 

ügyvezető igazgató szakértő 
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Rövidítések, magyarázatok, definíciók
aeroszol – Az aeroszol finoman szétoszlatott (porlasztott) szilárd és/vagy fo
lyadékrészecskéket tartalmazó gáz. Az aeroszolban a szilárd vagy folyékony 
részecskék jellemző mérete 10500 nm (a nm a milliméter milliomod része,  
1 nm = 106 mm). Ha a gáz, pl. levegő, és a benne lévő szennyezés szilárd  
halmazállapotú, akkor füstről beszélünk, ha folyadék, akkor a neve köd. A felhő 
pl. természetes aeroszol. 

alállomás – Villamos hálózati csomópont. Az azonos feszültségszintű hálózati 
elemeket az alállomásokban kapcsolókészülékek (megszakítók, szakaszolók, 
gyűjtősínek) segítségével kötik össze. A különböző feszültségszinteket  
a transzformátorok itt kapcsolják össze. Az alállomásokban mérik az egyes  
vezetékeken áramló teljesítményeket és a villamos energia egyéb jellemzőit.  
A rendszerirányító és a körzeti diszpécserszolgálatok ezeket a méréseket is 
felhasználják az energiarendszer üzemirányításában. 

aktivitás – A radioaktív anyag mennyiségét jellemző adat. Megadja az adott 
anyagmennyiségben másodpercenként végbemenő bomlások számát.  
Egysége a Bq (becquerel). 1 Bq = 1/sec. 

atomerőmű – Villamos energiát nukleáris energiából előállító erőmű.  
Működési elvét tekintve hőerőmű, de a gőz termelésére szolgáló hő nem  
hagyományos kazánban, hanem nukleáris folyamat, maghasadás révén az 
atomreaktorban keletkezik. Az atomerőművek működésük során – szemben  
a hagyományos hőerőművekkel – lényegében nem bocsátanak ki a környe

zetre hatással lévő szennyező anyagot, ugyanakkor gondoskodni kell a kiégett, 
elhasznált nukleáris fűtőelemek és a működés közben radioaktívan szennyező
dött hulladék anyagok elhelyezéséről. 

átvitel – villamos energiának az átviteli hálózaton keresztül történő továbbí
tása, illetve az ehhez kapcsolódó minden olyan műszaki és gazdasági tevé
kenység, amely a villamos energia megfelelő minőségű továbbítása érdeké
ben szükséges. 

átviteli hálózat – Közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia átvitelére 
szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó 
átalakító és kapcsoló berendezésekkel együtt, amelyet egy egységként kell 
kezelni. 

átviteli rendszerirányító/Transmission System Operator (TSO) – Működési 
engedélye alapján a magyar átviteli rendszerirányító a MAVIR ZRt. erdőnyila
dék/nagyfeszültségű távvezetéki erdőnyiladék – A távvezetékek üzembizton
ságát, illetve a környező erdő épségének megóvását szolgáló, a nyomvonal 
alatti, a biztonsági övezet betartásával erdőben mesterségesen kialakított 
fátlan terület.

biomassza – A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen lévő 
szerves anyagok és élőlények összessége. A biomasszába tartozik a szárazföl
dön és vízben található összes élő és nemrég elhalt szervezetek (mikroorganiz
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musok, növények, állatok) tömege, a mikrobiológiai iparok termékei, a transz
formáció után (ember, állat, feldolgozóipar) keletkező valamennyi biológiai 
eredetű termék, hulladék. 

csoportmentességi rendelet – Az Európai Bizottság 651/2014/EU rendeletét 
jelenti az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkal
mazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztet
hetővé nyilvánításáról. A megújuló támogatási rendszer a csoportmentességi 
rendelet 4. cikk (1) bekezdés v) pontjának, valamint 42. és 43. cikkének hatálya 
alá tartozó támogatást tartalmaz. 

energiaforrás – Villamosenergiatermelésre fosszilis és megújuló energiafor
rásokat használunk. Főbb fosszilis energiaforrás a szén, a kőolaj, a földgáz. 
Fontos ipari célú energiaforrás még a nukleáris (hasadó) energia. Ismertebb 
megújuló energiaforrások: szélenergia, napenergia, biomassza, geotermikus, 
hulladékenergia stb. 

erőmű – Olyan energia átalakító létesítmény, amely energiahordozó, így külö
nösen szén, szénhidrogén, hasadó anyag, megújuló energiaforrás, hulladékból 
nyert energia felhasználásával villamos energiát termel. 

feszültség – A villamosság egyik fizikai alapmennyisége, mértékegysége a volt 
(V). A villamosenergiarendszerekben nagy, néhány százezer voltig terjedő fe
szültséget alkalmaznak. A villamosenergiaellátásban leggyakrabban használt 
értékek: 0,4 kV, 6 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV, 120 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV. Nagy 
feszültségszinten kisebb áramerősség szükséges azonos teljesítmény átvitelé
hez, ezáltal kisebb a szállítási veszteség. 

fire-fly szerelvény – Forgó madáreltérítő szerelvény. 

fosszilis energiahordozó – A földtörténeti ókorból származó növényi, állati 
eredetű ásványi anyagok, mint pl. a kőszén, a kőolaj vagy a földgáz össze
foglaló jelzője. 

földgáz – Gáz halmazállapotú szénhidrogén energiahordozó. Évmilliókkal 
ezelőtt elpusztult élőlények bomlási anyagaiból keletkezett, és a tengeri üle
dékben halmozódott fel. A földgázt szárazföldön és partközeli tengerfenéken 
bányásszák, csővezetéken juttatják el a felhasználási helyre. Az erőművek egyik 
fontos tüzelőanyaga. Előnye, hogy elégetése során alig keletkezik káros égés
termék. 

füstgáztisztítás – Az erőművekből üzemeltetésük során kilépő füstgázban  
lévő szennyező anyagok mennyiségének csökkentésére szolgáló eljárás.  
A hagyományos erőművek füstgáza szennyező anyagokat, pl. kéndioxidot, 
nitrogénoxidokat és port tartalmaz. A füstgáztisztítás történhet mechanikai 
vagy kémiai úton (pl. katalizátor, kéntelenítő). A füstgáztisztító eljárást mindig 
az erőműben alkalmazott tüzelőanyagnak és az adott technológiának meg
felelően, a kibocsátási normákat is betartva kell megválasztani. 

fűtőerőmű – Olyan hőerőmű, amely a hőszolgáltatás mellett villamos energi
át is termel. Elsősorban városokban vagy ipari körzetekben létesítik, ott, ahol 
kommunális vagy ipari célú hőigény jelentkezik. Előnye, hogy a kapcsolt hőés 
villamosenergiatermelés összhatásfoka magasabb, mintha a két terméket  
külön állítanák elő. 

gázturbinás erőmű – A gázturbinás erőműben a generátort forgató turbinát  
a tüzelőanyag elégetésekor keletkező forró gázok közvetlenül, közbenső gőz
termelés nélkül hajtják. 
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GBqGWe–1 év–1 – Atomerőműből kibocsátott radioaktív anyagok fajlagos 
mennyisége, amely megmutatja, hogy 1 GWe (vagyis 1000 MWe) elektromos 
teljesítményű erőmű egy éven keresztül történő termelésekor mennyi radioak
tív anyagot bocsát ki. 

hálózat – A villamos energiát az előállítás helyéről a fogyasztókhoz eljuttató 
vezetékek és berendezések összessége, beleértve a tartószerkezeteket, átala
kító és kapcsoló berendezéseket is. Az energiarendszer különböző feszültség
szintű hálózatokból épül fel. A közcélúnak minősülő, a villamos energia átvite
lére szolgáló átviteli hálózaton szállítják a villamos energiát nagy távolságra.  
Az elosztóhálózat hurkolt része az átviteli hálózati alállomásoktól az egyes 
áramszolgáltatói körzetekbe szállítja a villamos energiát. A sugaras elosztóhá
lózatra csatlakoznak a fogyasztók. A különböző feszültségszinteket transzfor
mátorok kapcsolják össze. A hálózatok üzemét az országos rendszerirányító  
és a körzeti diszpécserszolgálatok irányítják. 

hőenergia – Egy bizonyos anyag hőmérsékletének emelkedésekor felvett,  
illetve csökkenésekor leadott energia. Mértékegysége a joule (J). 

hőerőmű – A hőerőművekben a kazánban (atomerőmű esetében a reaktorban) 
felszabaduló hőenergiával gőzt fejlesztenek, amely gőzturbinát hajt meg.  
Ennek mechanikai energiája forgatja a turbógenerátort, amely áramot termel. 

hőszolgáltatás – A kapcsoltan termelő villamos hőerőművekből vagy önálló 
kazántelepekből álló fűtőműből különböző hőfogyasztók, ipari, lakossági és 
fűtési hőigényének központos kielégítése csővezetékben szállított gőz vagy 
forró víz hőhordozó segítségével. 

INES – International Nuclear Event Scale (Nemzetközi Nukleáris Esemény  

Skála) – A nemzetközi nukleáris eseményskála (International Nuclear Event 
Scale, INES) rendeltetése,, hogy a lakosságot azonnal és összehasonlíthatóan 
lehessen tájékoztatni az atomerőművek által jelentett események, üzemzava
rok és balesetek biztonsági jelentőségéről. Az eseményskálát a Nemzetközi  
Atomenergia Ügynökség és a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés  
Szervezetének Nukleáris Energia Ügynöksége (OECD Nuclear Energy Agency, 
NEA) dolgozta ki. 

izotópszelektív mérés – Radioaktív anyagok sugárzásmérésének az a módja, 
melynek során meghatározásra kerül a mintában lévő radioaktív sugárzást  
kibocsátó egyes izotópok aktivitása is (nem csak a minta összes aktivitása). 

kapacitásmechanizmus – Olyan piaci mechanizmus (támogatási rendszer) 
kiépítését foglalja magába, mely a hagyományos energiapiacokat – ahol a ter
melők bevételét elsősorban az általuk értékesített energiamennyiség jelenti – 
egészíti ki úgy, hogy az erőművek rendelkezésre állási kapacitását is díjazzák. 

kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés (kapcsolt termelés) – Villamos 
energia és értékesítésre kerülő hő előállítása ugyanazon energiatermelő  
egységben, ugyanazon technológiai folyamat keretében, ugyanazon primer 
energiahordozó(k) felhasználásával. Célja a primerenergiamegtakarítás és  
ezzel a káros anyagok kibocsátásának mérséklése. 

kéntelenítő (füstgáz-kéntelenítő) – Füstgáztisztító berendezés. Segítségével 
a hőerőművekben a füstgáz kéndioxidtartalma más, ártalmatlan vegyületté 
(pl. gipsszé) alakul, ezzel csökken a károsanyagkibocsátás. 

kombinált ciklusú erőmű – A gázturbinás erőmű egyik fajtája. A kombinált cik
lusú erőműben a gázturbinából kiáramló forró füstgázt hőhasznosító kazánba 
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vezetik, és hőenergiáját felhasználva gőzt termelnek. Az így kapott gőz turbi
nát hajt meg és villamos áramot termel, de hőszolgáltatásra is hasznosítható. 
A kombinált ciklusú erőművek hatásfoka kedvezőbb, mint a hagyományos 
hőerőműveké. 

konszolidáció – Több, azonos tulajdonosi körhöz tartozó társaság összevont 
(konszolidált) éves beszámolójának összeállításához szükséges számviteli  
eljárás, módszertan. 

kőolaj – Folyékony halmazállapotú szénhidrogén energiahordozó. Évmilliókkal 
ezelőtt elpusztult élőlények bomlási anyagaiból keletkezett és a tároló kőze
tekben felhalmozódott folyékony ásványi anyag. Különböző lepárlási termékei 
erőművekben történő felhasználásra is alkalmasak. A modern ipari társadalom 
egyik legfontosabb energiaforrása. 

KS típusú szerelvény – Fix madáreltérítő szerelvény. 

MEB irányítási rendszer – Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányí
tási rendszer. 

Megfelelési Szabályzat – A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 
által határozat formájában kiadott szabályzat, amely a vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelően, a MAVIR ZRt. versenysemleges, diszkrimináció
mentes, független működését hivatott biztosítani. 

megújuló energiaforrás – Olyan energiaforrás, amely természeti jelenségek
nek köszönhetően folyamatosan rendelkezésre áll, és felhasználása ellenére 
újratermelődik. Napjainkban a legszélesebb körben felhasznált megújuló 
energiaforrás a vízenergia. A többi megújuló energiaforrást (szél, napsugárzás, 

árapály, földhő, biomassza stb.) alternatívnak is nevezik, mert helyettesíthetik  
a korábban már alkalmazott energiaforrásokat. 

munkabaleset – Az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavég
zés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a 
munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkavégzés
sel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás 
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyag
mozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozásegészségügyi 
szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybe
vétele során éri. 

nagyfeszültségű hálózat – Az átviteli hálózatot és az elosztóhálózatot alkotó 
villamosenergiaszállító rendszer. 

napenergia – Napsugárzás formájában a Földre jutó energia. A megújuló 
energiaforrások jó része (víz, szélenergia) közvetve, a fotoelektromos elvű 
naperőmű közvetlenül hasznosítja a napenergiát. 

naperőmű – A Nap által a Földre sugárzott energiát közvetlenül (napelemek 
segítségével) vagy egy speciális gőzfejlesztő közbeiktatásával villamos  
energiává alakító erőműtípus.

n-1 elv – A biztonságos üzem feltétele, hogy teljesüljön az ún. (n1) kritérium, 
azaz a rendszer valamely elemének meghibásodása, kiesése ne okozzon  
fogyasztói kiesést, nem kiszabályozható áram vagy feszültség határérték  
túllépést, illetve ne veszélyeztesse a többi berendezés biztonságos üzemét. 

OAH – Országos Atomenergia Hivatal. 
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OHSAS 18001:1999 – Occupational Health and Safety Management Systems 
Specification – munkavállalók egészségügyi és biztonsági irányítási rendszeré
re vonatkozó szabvány. 

operatív üzemirányítás – A villamosenergiarendszer üzemének folyamatos 
felügyelete. Feladata a villamosenergiarendszerben a fogyasztás és termelés 
egyensúlyának állandó biztosítása, a villamos energia paramétereinek az előírt 
értékeken tartása a rendelkezésére álló műszaki berendezések alkalmazásával. 

rendszerirányítás – A villamosenergiarendszer üzemének folyamatos fel
ügyelete. Feladata a villamosenergiarendszerben a fogyasztás és termelés 
egyensúlyának állandó biztosítása (ellátásbiztonság), a villamos energia  
paramétereinek az előírt értékeken tartása a rendelkezésére álló műszaki  
berendezések alkalmazásával. Működési engedélye alapján a rendszerirányító 
a MAVIR ZRt. 

sérülés – Sérülés keletkezik, ha az emberi szervezetet hirtelen külső behatás 
miatt károsodás éri. A sérülések osztályozása többféle lehet, leggyakoribb  
a testrész szerinti és a kiváltó ok szerinti csoportosítás. 

szén – Szilárd tüzelőanyag. A szén évmilliókkal ezelőtt elpusztult növényi ma
radványokból képződött a földfelszín alatt, nagy nyomáson, a levegő kizárása 
mellett. A szén minőségét (fűtőértékét) elsősorban az határozza meg, hogy 
mennyi idős. Az ipari forradalom időszakában (a XVII. sz. második felétől)  
a technikai fejlődés alapját jelentette és ma is jelentős részaránya van  
az energiafelhasználásban. 

szén-dioxid – Égéstermék, színtelen, szagtalan gáz. A fosszilis tüzelőanyagot 
használó erőművek működésük során széndioxidot is kibocsátanak a légtérbe. 

Ez a gáz is felelős a légkörben fellépő üvegházhatásért, ezáltal a globális  
felmelegedésért. 

szénerőmű – Primer energiaforrásként szenet használó erőmű. 

szlop folyadék – Az olaj és gáziparban használt kifejezés a technológiai  
eredetű szennyvizekre. 

távközlés (vagy telekommunikáció) – Jelek és adatfolyamok vezetékes vagy 
vezeték nélküli közegben nagyobb távolságokra történő eljuttatása, átvitele. Jel
lemző megvalósulási formái a hang, adat és a videójeltranszport. Távközlésnek 
nevezzük a hálózatokra vonatkozó rétegmodell (OSI, Open System Interconnec
tion) szerinti fizikai, adatkapcsolati, hálózati és szállítási rétegekben megvalósuló 
egy vagy kétirányú kommunikációt. Technológiai szempontból számos vezetékes 
és vezeték nélküli szabvány létezik, ilyen például a WDM, SDH, PDH, IP/MPLS, 
WIFI, 2G, 3G, LTE, WIMAX stb. A távközlés része az emberiség mindennapjainak, 
a televíziózás, a telefon, illetve a világ távközlési szolgáltatóinak szabványos össze
kapcsolódásából kialakult világháló, más nevén az internet használatán keresztül. 

teljesítmény – A munkavégzőképességnek vagy a munkavégzés intenzitásának 
pillanatnyi jellemzője. Egy villamos berendezés teljesítménye a rá kapcsolt feszült
ség és az ennek hatására rajta átfolyó áram szorzata. Mértékegysége a watt (W). 

transzformátor – A feszültség és az áramerősség átalakítására szolgáló  
villamos gép. 

TSO – Transmission system operator – Átvilteli hálózati rendszerirányító 

ÜH – Üzemidőhosszabbítás. 
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Vezetői Testület – Az Elnökvezérigazgató konzultatív vezetői fóruma, amely
nek célja, hogy egyes meghatározott tárgykörökben az Elnökvezérigazgatói 
döntés meghozatalát javaslataival, véleményével támogassa. 

villamos energia – A villamosenergiaellátásban értékesített termék, amely 
adott villamos teljesítőképességből, és az azzal meghatározott időtartam alatt 
termelt és igénybe vett energiamennyiségből áll. 

villamosenergia-rendszer – A rendszerirányító által – a villamosenergiaelosz
tó törvényben meghatározott körben történő közreműködésével – a villamos

energiaellátási szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított erőművek, 
átviteli és elosztó hálózatok összessége. 

WBCSD GHG Protocol – World Business Council for Sustainable  
Development Greenhouse Gases Protocol (www.ghgprotocol.org). 

Prefixumok:

k Kilo (103) M Mega (106) G Giga (109) T Tera (1012) P Peta (1015)

http://www.ghgprotocol.org
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