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TISZTELT OLVASÓ!

„Ön az MVM Csoport 2019-es Integrált Jelenté-
sét tartja a kezében� Ez az anyag különösen fon-
tos a számomra, mert az elmúlt évben vállalatcso-
portunk minden eddiginél összetettebbé vált, és 
olyan eredményeket ért el, melyekre méltán lehe-
tünk büszkék�

Az energetika világa, mely sajátosságaiból fakadó-
an lassabban reagál a változásokra, 2019-re szinte 
minden fronton felgyorsult: kutatási eredmények 
és azok gyakorlati megvalósításai írják újra az ipar-
ágat a termeléstől a tároláson és a hálózati megol-
dásokon át egészen az ügyfélkiszolgálásig� Az 
MVM, mint sikeres, állami tulajdonban lévő ener-
getikai vállalat aktívan tesz azért, hogy a változások 
élére álljon, és úgy legyen képes ellátásbiztonsá-
got adni az országnak, hogy közben beépíti az in-
nováció vívmányait az értéklánc elemeibe� Tesszük 
mindezt úgy, hogy támogatjuk a nemrég életbe 
lépett új Nemzeti Energiastratégia egyik legfőbb 
célját, az energia- és klímapolitika összhangjának 
megteremtését a gazdasági fejlődés és a környe-
zeti fenntarthatóság szem előtt tartásával. 2019-

ben az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 100%-os tu-
lajdonosává váltunk, ezzel létrehozva az iparág 
legnagyobb tudásközpontjaként működő energe-
tikai holdingot:

■	 12 500 munkavállalóval 4,2 millió lakossági és 
vállalati ügyfél ellátásáról és értéknövelt kiszol-
gálásáról gondoskodunk,

■	 több mint 1 811 milliárd forint árbevételt értünk 
el, ami jelentősen, mintegy 92 milliárd forinttal 
meghaladja a 2018-as, illetve közel 479 milliárd 
forinttal a 2017-es értéket,

■	 csoportszintű EBITDA mutatónk 133 milliárd fo-
rintra növekedett a 2018-as 113 milliárd forin-
tos, illetve a 2017-es 92 milliárd forintos szintről. 

2019-ben a fenntarthatóság és a dekarbonizáció 
jegyében tovább növeltük megújulóenergia- 
portfóliónkat, megőrizve ezzel piacvezető pozíci-
ónkat� 2019 márciusában adtuk át az ország leg-
nagyobb naperőművét Pakson, az országosan 

„Az MVM, mint sikeres, állami 
tulajdonban lévő energetikai vállalat 
aktívan tesz azért, hogy a változások 

élére álljon, és úgy legyen képes 
ellátásbiztonságot adni az ország

nak, hogy közben beépíti az innová ció 
vívmányait az értéklánc elemeibe.” 

„2019ben a fenn tartható ság 
és a dekarbonizáció jegyében 

tovább növeltük megújuló
energiaportfóliónkat, megőrizve 

ezzel piacvezető pozíciónkat.”
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ELNÖK-VEZÉR-
IGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ

1 A GRI és MVM indikátorok száma, jelölése, amelyek felsorolása a GRI Index fejezetben található� 4
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megépült közel 100 szolár egységünk beépített 
teljesítménye pedig mára már meghaladja a 100 
megawattot� Ez lefordítva annyit jelent, hogy a 
napenergia hasznosításából évente több mint 110 
gigawattóra áramot tudunk termelni, azaz több 
mint 100 ezer ember éves villamosenergia-szük-
ségletét tudjuk biztosítani� A karbonsemleges vil-
lamosenergia-termelés fundamentuma a Paksi 
Atomerőmű, amely kulcsfontosságú Magyaror-
szág ellátásbiztonsága szempontjából is� Az atom-
erőmű minden idők legmagasabb termelési ered-
ményével (16 288 GWh) zárta a 2019-es esztendőt. 
Kiemelkedően kedvező biztonsági mutatók mel-
lett a hazánkban előállított áram közel fele szárma-
zott ebből a klímasemleges, tiszta forrásból.

Az ellátásbiztonságnak további meghatározó té-
nyezői a hatékonyan és biztonságosan üzemelő 
gáztárolóink� A Magyar Földgáztároló Zrt� koráb-
ban nem látott mennyiséggel már október köze-
pére 100 százalékos töltöttséget ért el tárolóiban� 

A fűtési szezont a hazai éves gázigények felét fe-
dező, több mint 4,5 milliárd köbméter tárolt föld-
gázmennyiséggel indítottuk el�

Az MVM Zrt� a magyar energetikai szektorbeli po-
zícióját tovább erősítve komplex keretmegállapo-
dást kötött az E�ON Hungária Zrt� tulajdonosával� 
A megállapodás értelmében az MVM Zrt. a jövő-
ben többek között megveszi az ÉMÁSZ Hálózati 
Kft�-t, valamint 25 százalékos részesedést vásárol 
az E.ON Hungária Zrt.-ben. Mindez lehetőséget 
biztosít számunkra a lakossági szolgáltatások mi-
nőségének javításához, valamint stratégiai céljaink 
eléréséhez. Működésünk stabil és versenyképes a 
pénzügyi szektor nemzetközi szereplői szerint is. A 
Bank of China például az elmúlt évben százmillió 
euróval, 350 millió euróra növelte vállalatunk hitel-
keretét� Szintén a 2019-es év eredménye, hogy a 
tizenhárom tagú, nemzetközi bankkonzorciummal 
megkötött klubhitel szerződésünket a hazai válla-
lati szektorban egyedülálló mértékűre emeltük. 
Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter támogatásával stra-
tégiai együttműködési megállapodást kötöttünk a 
MÁV-val, növelve ezzel az állami vállalatok közötti 
szinergiák kihasználását�

2019-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a társa-
dalmi felelősségvállalásra. Fő fókuszba egyrészt a 
fiatalok, másrészt a rászorulók támogatását he-
lyeztük� Támogatási céljaink több alapelvét ötvöz-
te okosbútor-pályázatunk, mely a fenntarthatósá-
got, az innovációt, illetve az oktatási intézmények 

fejlesztését egyaránt szolgálta� Több mint 500 in-
tézmény közül kiválasztott négy iskolának adhat-
tuk át különleges, napelemes bútorainkat. A fiata-
lok, az új generáció tehetségeinek támogatása 
egy kivételes befektetés, hiszen ők szellemi éle-
tünk megújuló energiaforrásai, az MVM Csoport 
ezért is támogatja több mint egy évtizede a Juni-
or Prima Díj zeneművészeti kategóriáját. Az elis-
merést 2019-ben újabb tíz kiemelt tehetségnek 
adtuk át, így százhúszra bővült az elismeréssel 
büszkélkedő fiatalok száma. A jövő másik aspek-
tusa az innováció, ami ma már az energetikában is 
megkerülhetetlen tényező. 2019-ben harmadszor 
hirdettük meg az MVM EDISON startup versenyt, 
melyre 104 pályázat érkezett, megduplázva a 
2018-as létszámot. Szakértői támogatással segí-
tettük a kiválasztott csapatokat termékük, szolgál-
tatásuk piacképessé tételében�
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„A napenergia hasznosításából 
évente több mint 110 gigawattóra 
áramot tudunk termelni, azaz több 
mint 100 ezer ember éves villamos
energiaszükségletét tudjuk 
biztosítani.”

„Az atomerőmű minden idők legma
gasabb termelési eredmé nyével  

(16 288 GWh) zárta a 2019es 
esztendőt.” 

„Működésünk stabil és versenyképes 
a pénzügyi szektor nemzetközi 

szerep lői szerint is.”
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Végül, de nem utolsósorban mindenképpen meg 
kell említenem a digitalizáció fontosságát a min-
dennapi életben� 2019 nagy mérföldköve volt, ami-
kor az NKM Energia Zrt. a magyarországi közmű-
szolgáltatók közül elsőként lépte át az 1 millió 
e-számlás regisztrációt� A papírmentesség önmagá-
ban évente nagyjából ötezer fa megóvását jelenti�

Röviden nem is lehet felsorolni a 2019-ben elért 
eredményeinket, ezért szíves figyelmébe ajánlom 
az MVM Csoport Integrált Jelentését, melyből 

társaságcsoportunk működéséről, fenntartható-
sági aktivitásairól és társadalmi szerepvállalásáról 
további részleteket tudhat meg�”

 

Kóbor György  
elnök-vezérigazgató, MVM Zrt�
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„Az NKM Energia Zrt. a magyar
országi közműszolgáltatók közül 
elsőként lépte át az 1 millió 
eszámlás regisztrációt.”
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Az MVM Csoport felső vezetése a 2000-es évektől 
kezdve évente – mind tulajdonosi, mind külső el-
várások alapján – készítteti el a jelentést környe-
zeti, majd fenntarthatósági, gazdasági, és társa-
dalmi teljesítményéről. A jelentés elkészítése ki-
emelten fontos az MVM Csoport szempontjából, 
többek között segít a társaságcsoport fenntartha-
tósági teljesítményének nyomon követésében, 
valamint a jelentés elektronikus formában történő 
közzétételével hitelesen tájékoztatja a külső és a 
belső érdekelt feleit.

Az évente kiadott Integrált Jelentésünk az MVM 
Csoport gazdasági, környezeti és társadalmi telje-
sítményét mutatja be, így ezek adják a dokumen-
tum 3 fő fejezetének címeit (Gazdaság, Környezet-
védelem, Társadalom) a bevezető fejezetek mellett.

A jelentés készítője a budapesti központú MVM 
Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (továbbiakban MVM Zrt�) környezet-
védelmi szakterülete, amely a cégcsoport tagvál-
lalataival együttműködésben gyűjti össze a szab-

ványbeli megfeleléshez szükséges információkat, 
adatokat, így egy előre megtervezett csapatmun-
ka révén jöhet létre egy ilyen komplexitású és fi-
nomhangoltsági szintű dokumentum. A Jelentés 
készítése folyamatos felső vezetői támogatás mel-
lett történik, mely végigkíséri az adatszolgáltatás, 
adatellenőrzés és a jóváhagyás folyamatát is.

A jelentés a Globális Jelentéstételi Kezdeménye-
zés (GRI = Global Reporting Initiative) szabvány 
alapján készült el, figyelemmel az alábbi, az ener-
giaiparra, valamint az olaj- és gáziparra vonatkozó 
szektorspecifikus útmutatókra is: az MVM Cso-
portban azonosított, lényeges GRI Standards, 
Electric Utilities Sector Disclosures (a GRI villamos 
energia közművek szektorspecifikus adatszolgál-
tatási kiegészítése) és az Oil and Gas Sector Disc-
losures (a GRI olaj- és gázipari szektorspecifikus 
adatszolgáltatási kiegészítése)� A GRI szabvány 
kötelezően jelentendő témaköröket és adatokat, 
ún� indikátorokat határoz meg a vállalatok számá-
ra, amely indikátorokhoz sorszámok is tartoznak� 
Az egyes fejezetekben szereplő indikátorok sor-
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számai az egyes szövegrészek/fejezetek előtt ke-
rülnek feltüntetésre, részletes felsorolásuk pedig 
a Jelentés GRI Index fejezetében található�

Az anyag tartalmi részeit az MVM Zrt. vezetőségi 
tagjainak és egyes tagvállalatok vezetőinek kö-
szöntői színesítik. Ezen túlmenően az általunk ma-
gyarázatra szorulónak ítélt fogalmakat az Integrált 
Jelentés végén lévő Rövidítések, magyarázatok, 
definíciók fejezetben magyarázzuk�

A jelentés mindig a tárgyévet követő évben író-
dik, a jelen dokumentum jelentéstételi időszaka: 
2019� január 1� – 2019� december 31� A Jelentés 
korábbi időszakokra vonatkozó adatokat olyan 
terjedelemben tartalmaz, amely az időbeni válto-
zások (idősorok/trendek) bemutatásához szüksé-
ges� A legutóbbi Jelentés 2019-ben jelent meg a 
vállalatcsoport 2018. évi eredményeiről.

Az MVM Csoport a környezetvédelmi szempon-
tokat szem előtt tartva Integrált Jelentését kizáró-
lag elektronikus formában teszi közzé� Az elmúlt 
években elkészített jelentések az MVM Zrt� hon-
lapján elérhetők.2 A Jelentés olvasói a felmerülő 
kérdéseiket, véleményüket, észrevételeiket és ja-
vaslataikat az mvm@mvm�hu e-mail címre küldhe-
tik, melyeket a következő jelentések készítésekor 
figyelembe veszünk.

2 http://mvm�hu/kozerdeku-adatok/szakmai-informaciok/eves-tarsa-
dalmi-felelossegvallalasi-jelentesek/

102-53
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Fenntarthatósági összefüggések

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a fenntart-
ható gazdálkodásra� Hazai és regionális szerepének 
további erősítéséhez a fenntartható gazdálkodás 
környezeti elemeit szem előtt tartva az innováció-
ban, az energiahatékonyságban és a megújuló 
energiával kapcsolatos technológiákban vállal veze-
tő szerepet. A fenntartható gazdálkodáshoz pénz-
ügyi oldalról a villamos energia és a földgáz lehető 
legkedvezőbb áron való biztosításával, míg társa-
dalmi nézőpontból a tehetségek és a kiemelkedő 
teljesítmények támogatásával, valamint társadalmi 
felelősségvállalási tevékenységének folytatásával 
járul hozzá. Erről részletesebben a Gazdaság és a 
Társadalom fejezetekben olvashatnak�

Érintettek bevonása

A Jelentés keretét az MVM Csoport külső és belső 
érdekelt felei által lényegesnek tekintett gazda-
sági, környezeti és társadalmi témakörök adják, 
amelyek azonosítása utoljára 2019-ben történt 
meg az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. 
által szervezett és lebonyolított két Érintetti  Fórum 
és az MVM Csoporton belüli értékelés alapján�

A MVM Csoport lényegességi elemzése során az 
egyes témakörök priorizálásakor frissítésre került a 
vállalat érintetti körének listája is� Az érintettek köre 
az MVM Csoport korábbi tapasztalatai és módszer-
tana alapján került meghatározásra� A korábbi évek 

Integrált Jelentéseiben is mérlegelt szempontok 
kiegészítésre kerültek, így a jelenleg megfontolan-
dónak tekintett szempontok a következők:

■	 Kire van hatással az MVM Csoport működése, 
termékei és szolgáltatásai, illetve ennek kap-
csán ki iránt vállal az MVM Csoport felelőssé-
get? 

■	 Kik hatnak az MVM Csoport működésére, sike-
rességére és hírnevére? 

■	 Kik azok, akik közvetlenül leginkább függnek az 
MVM Csoporttól, működésétől, eredményessé-
gétől? 

■	 Kik azok, akikre hatással van az MVM Csoport, 
de nem tudják érdekeiket megfelelően képvi-
selni? 

■	 Kik azok, akikkel rendszeresen van kapcsolata 
az MVM Csoportnak? 

■	 Kik azok, akik valamely lényeges téma szem-
pontjából releváns szakértők? 

■	 Kik a stratégiai, pénzügyi, politikai, biztonsági 
szempontok alapján releváns érintettek? 

■	 Kik a szabályozó szervek, hatóságok? 
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1. táblázat: Az MVM Csoport érintettjei

Belső érintettek

Érintett fél Érintett csoport Kapcsolódás az MVM Csoporthoz 
(Közvetett/Közvetlen)

Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Tulajdonos Közvetlen

Tagvállalatok Tulajdonos Közvetlen

Munkavállalók Munkavállalók Közvetlen

Tagvállalatok
(Az MVM Csoport szolgáltató, műszaki vállalatai tevékenységet végeznek az MVM Csoport 
más tagjai számára)

Ügyfelek/Vevők Közvetlen

Külső érintettek

Érintett fél Érintett csoport Kapcsolódás az MVM Csoporthoz  
(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 és közvetlen kapcsolatot szolgáltató társaságokon, civil szervezeteken keresztül) Ügyfelek/ Vevők Közvetett és közvetlen

Önkormányzatok, települési társulások, civil szervezetek Létesítmények környezetében élők Közvetett

Társadalmi szervezetek Állam, hatóságok, testületek Közvetlen
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Külső érintettek

Érintett fél Érintett csoport Kapcsolódás az MVM Csoporthoz  
(Közvetett/Közvetlen)

Szakmai szervezetek Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Támogatottak Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Miniszterelnöki Kabinetiroda Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Külgazdasági és Külügyminisztérium Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Pénzügyminisztérium Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Országos Atomenergia Hivatal Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Bányafelügyeletekért felelős kormányhivatalok 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 té-
mákkal foglalkozott:

■	 Rendszeres adatszolgáltatás teljesítésével a Tu-
lajdonos felé

■	 A csoportszintű kommunikációs modellnek 
megfelelően az MVM Csoport társaságaival

■	 A beszállítók ajánlataiban, pályázataiban áta-
dott, az irányítási rendszereikről, szabályzataik-
ról, referenciáikról szóló információkkal

■	 Kereskedelmi tevékenységek (szolgáltatások, 
termékek) bemutatásával

■	 Lakossági közmeghallgatásokkal az új létesít-
mények esetén

■	 Lakossági fórumokkal, rendszeres katasztrófa-
védelmi gyakorlattal és tájékoztatással

■	 Lakossági tájékoztató kiadványok megjelente-
tésével

■	 Tudományos munkákban, érdekképviseletben, 
egyesületek működésében és rendezvények le-
bonyolításában történő részvétellel

■	 A magyar energetikai iparág képviseletével 
nemzetközi szervezetek munkájában

■	 Jogszabályalkotás során az iparágat érintő jog-
szabályok és szabályozások megalkotásával, vé-
leményezésével

■	 Az illetékes hatóságok engedélyezési és adat-
szolgáltatási témaköreivel

■	 Érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékeny-
séggel kapcsolatos témákkal

■	 A cégcsoport céljainak és érdekeinek megjele-
nésével kapcsolatos média témákkal

A 2019-ben lebonyolított két Érintetti Fórum és az 
MVM Csoporton belüli értékelés alapján az érin-
tettek által felvetett fontos kérdések és aggályok 
legfontosabb témakörei az energiaellátás bizton-
sága, a környezetvédelem, valamint a leszerelés 
és az elektromos energiához való hozzáférés vol-
tak. Ezek mind a külső, mind a belső érintetti cso-
portoknál megjelentek�

A kulcsfontosságú visszajelzések a lényeges té-
mák változásában és az új indikátorok felvételé-

ben is megmutatkoznak� Az új témák részben tük-
rözik az elmúlt időszak általános trendjeit (pl. a 
személyes adatok védelmének, esélyegyenlőség 
nagyobb hangsúlya), illetve az NKM brand alá tar-
tozó tagvállalatok révén az ügyfelekkel kapcsola-
tos témák is lényegessé váltak�

A 2019� évi, jelen Integrált Jelentésben új téma-
ként jelennek meg az alábbiak (az indikátorok sor-
számait zárójelben tüntettük fel): Piaci jelenlét 
(202), Diszkriminációmentesség (valamennyi érin-
tett) (406), Ügyfelek/vevők egészség-biztonsága 
(EU25), Folyamatbiztonság (olaj és gáz) (OG13), 
Személyes adatok védelme (418)�

Korábban az érintettek kiemelték az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ) Fenntartható Fejlő-
dési Célok (Sustainable Developement Goals, 
SDG) melletti elkötelezettség felvállalásának fon-
tosságát, így a 2019� évi Jelentés bemutatja az 
MVM Csoport ez irányú elkötelezettségét is, illet-
ve az SDG-célok a stratégiába is beépítésre ke-
rültek� 

102-21

102-44



AZ MVM  CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL INTEGRÁLT JELENTÉS | 2019 13

Lényegesség

Az MVM Csoport az Integrált Jelentésében be-
mutatandó lényeges fenntarthatósági témákat a 
külső érintetti fórumon elhangzottak, valamint az 
MVM Csoporton belüli értékelés alapján jelölte 
ki� A lényeges témák meghatározására az érintetti 
csoportok közül olyan szervezeteket és személye-
ket választott ki, akik/amelyek a tevékenységére 
nagy rálátással bírnak, illetve érintettségük meg-
határozó. Fontos szempont volt, hogy a lehető 
legtöbb érintett csoport jelen legyen, kiemelt fi-
gyelmet fordítva azon érintetti csoportokra, ame-
lyek tagjai egyenként nem tudják képviselni érde-
keiket (például a nem tagságon alapuló civil szer-
vezetek)� 

Továbbá cél volt az átfogó és kritikus szemlélet is, 
így a támogatott szervezeteket nem vonta be a 
lényeges témák meghatározásába�

A belső érintetti fórumon többek közt jelen volt 
az MVM Zrt� Környezetvédelmi Osztálya, valamint 
négy tagvállalat – NKM Nemzeti Közművek Zrt., 
MVM OVIT Zrt�, MVM ERBE Zrt�, ATOMIX Kft� – 
1-1 munkatársa, és végül, de nem utolsó sorban 
az RTG Kft�, mint a munkát támogató tanácsadó 
cég, képviselői is. 

A külső és belső fórumokon meghatározott lé-
nyeges, tehát részleteiben jelentendő témák cso-
portosítása és összevonása után a következő lé-
nyegességi mátrix rajzolódott ki:
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Innováció

Gazdasági teljesítmény

Munkatársak

Fogyasztó oldali
gyakorlat

Közpolitika

Helyi közösség

Diszkriminációmentesség

Kényszerű áttelepítés

Készletek és kitermelés

Áramhasználatra vonatkozó
információk 

Ügyfelek

A mátrix függőleges tengelyén az érintettek érté-
kelése, azaz az említések száma és fontossági be-
sorolása szerint 1-10-ig adott pont, míg a vízszintes 
tengelyen a gazdasági, környezeti és társadalmi 
hatások jelentőségére a külső és belső fórumokon 
adott pontszámok átlagolásával kapott értékek 
szerepelnek. A fontos témák a következők:

■	 Innováció,
■	 Energiaellátás biztonsága,

■	 Munkatársak,
■	 Környezetvédelem,
■	 Gazdasági teljesítmény,
■	 Erőmű leszerelés,
■	 Megfelelés (Compliance),
■	 Helyi közösség,
■	 Hozzáférés  

(elektromos energia),
■	 Fogyasztó oldali gyakorlat,
■	 Közpolitika�
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A Jelentés teljessége

A fenntarthatósági összefüggések és az érin tet tek 
meghatározása, majd a bevonásukkal a lényeges 
té mák meghatározása hozzájárul a GRI tartalmi 
alapelveinek3 teljesüléséhez és ezáltal a Jelentés 
összetételének pontos definiálásához és bemuta-
tásához� 

A meghatározott lényeges témák mindegyike be-
mutatásra kerül a Jelentésben, azonban ezek elő-
fordulási helye tématerületenként és tagvállala-
tonként eltérő lehet. 

A Jelentés minden esetben kitér a különböző té-
materületek jelentőségére és hatásaira, illetve 
amennyiben ez indokolt, kitér a tagvállalatok kö-
zötti különbségekre is� Az értékelt hatás mind 
szervezeten belül, mind szervezeten kívül előfor-
dulhat� 

Az Integrált Jelentés a GRI Standards alapján ké-
szült, amely az „Alap” („Core”) megfelelőségi 
szin tet teljesíti, mindazonáltal a GRI által az 
„Alap” jelentésektől elvárt adatközlésnél a Jelen-
tés lényegesen bővebb információtartalommal 
rendelkezik� Jelen Integrált Jelentést az MVM Zrt� 
elnök-vezérigazgatója 2020� június 8-án hagyta 
jóvá�

3 Tartalom: Érintettek bevonása, Fenntarthatósági összefüggések, 
Lényegesség, Teljesség. Minőség: Pontosság, Egyensúly, Egyértel-
műség, Összehasonlíthatóság, Megbízhatóság, Időszerűség

Az adatok külső tanúsítása, 
hitelessége

A Deloitte Kft�, mint független fél által, az MVM 
Csoport Integrált Jelentésében elhelyezett, az 
MVM Zrt� összevont (konszolidált) mérlegével, 
eredmény kimutatásával és cash-flow-jával kap-
csolatban elvégzett vizsgálatának megállapítá sait 
a jelen Jelentés mellékletében elhelyezett „Füg-
getlen könyvvizsgálói jelentés az összesített pénz-
ügyi kimutatásokról” tartalmazza� A Jelentés füg-
getlen, harmadik fél általi hitelesítését a KÖVET 

Egyesület a Fenntartható Gazdaságért végezte� 
Megállapításaikat a mellékletben található Hite-
lesítői levél tartalmazza.

Az Integrált Jelentésben közzétett információk 
dokumentált méréseken, számításokon, hatósági 
bejelentéseken és nyilvántartásokon alapulnak� 
A közölt adatok az NKM brand alá tartozó tagvál-
lalatokat is magában foglaló MVM Csoport társa-
ságainak adatait tartalmazzák; az ettől való elté-
rést a gazdasági, környezeti és társadalmi adatok 
közlésénél jelezzük� 
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Célkitűzések a fenntartható 
gazdálkodás érdekében

A fenntartható gazdálkodás az MVM Csoport szá-
mára a nemzetközi és hazai elvárásokon túl is ki-
emelt jelentőséggel bír, ennek megfelelően az 
MVM Csoport stratégiai célkitűzésének alapjául 
szolgál� Az ENSZ 2015-ben elfogadta a Fenntart-
ható Fejlődési Keretrendszert4, amely tartalmazza 
a korunk fő problémáinak kezelésére vonatkozó 
17 célkitűzést. 

Ezeket Fenntartható Fejlődési Céloknak (Sustai-
nable Development Goals) nevezzük� 

Az SDG-k, bár különböző területeken fogalmaz-
zák meg célkitűzéseiket, egymástól elválasztha-
tatlanok és lefedik a fenntartható gazdálkodás 
mindhárom (gazdaság, környezet, társadalom) 
dimenzióját� Az általuk meghatározott területe-
ken kulcsfontosságú a cselekvés a 2030-ig tartó 
időszakban, amelyben az MVM Csoport aktív sze-
repet kíván vállalni� 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k)

Az erős és fenntartható jövőképpel rendelkező 
üzleti vezetés elengedhetetlen az SDG-k által 
megkövetelt változások megvalósításához� A cé-
lok és a kapcsolódó alcélok által érintett témák 

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

felölelik többek között a szegénység minden for-
májának megszüntetését, az egyenlőtlenségek és 
igazságtalanságok leküzdését és az éghajlatválto-
zás elleni küzdelem elősegítését. 

Közülük az MVM Csoport az alábbiakat azonosí-
totta a cselekvés elsődleges és csoportszinten 
befolyásolható területeiként:

■	 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
■	 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 társa-
dalmi fejezetei kitérnek az adott terület és a fent 
megnevezett 12 SDG kapcsolatára� A fejezetek 
elején az SDG piktogramok jelzik, hogy a 2019-
ben kiemelt témák mely Fenntartható Fejlődési 
Célokhoz kapcsolódnak� 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k)
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A Jelentés fejezeteinek felépítése

Mint az már ismertetésre került, a szövegek mel-
lett a GRI indikátorok sorszámaival és az SDG pik-
togramokkal jelöljük a GRI szabvány szerinti rele-
váns témaköröket, ill� és az érintett fenntartható-
sági célokat�

A Jelentés 3 fő fejezete, a Gazdaság, a Környezet-
védelem és a Társadalom különböző vállalati kö-
rökre vonatkozik:

■	 A gazdasági fejezet a tárgyévben a konszolidá-
cióba teljesen bevont társaságok mindegyiké-
re, valamint a gazdasági szempontból jelentős 
társaságokra is kiterjed� A 3 fejezet közül ez a 
legtágabb vállalati kört lefedő témakör.

■	 A környezetvédelmi fejezet az MVM Csoport 
tagjai közül elsősorban a jelentős környezeti ha-
tással rendelkező tagvállalatokra vonatkozik.

■	 A vállalat, valamint a külső és belső érintettek 
kapcsolatát az Integrált Jelentés Társadalom c� 
fejezete prezentálja, mely fejezetben bemuta-

tásra kerülnek a 10 fő feletti munkavállalói lét-
számmal rendelkező tagvállalatok is.

Az egyes fejezetek tartalmazzák az általuk érintett 
tagvállalatok tételes felsorolását. Az eltérő lehatá-
rolás miatt előfordulhatnak olyan számszerű ada-
tok, információk, melyek a különböző fejezetek-
ben más számértékkel szerepelnek�

A következő ábra az egyes fejezetek által legin-
kább lefedett vállalatok listáját szemlélteti�
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Gazdaság

•• MVM Zrt�
•• Magyar Földgáztároló Zrt�
•• Magyar Földgázkereskedő Zrt.
•• MVMI Zrt�
•• MVM OVIT Zrt�
•• MVM XPert Zrt�
•• MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
•• MAVIR ZRt�
•• ATOMIX Kft�
•• MVM ERBE Zrt� 
•• Vértesi Erőmű Zrt.
•• MVM NET Zrt�
•• MVM NET Adatközpont Kft�
•• Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt�
•• MVM MIFŰ Kft.
•• MVM BSZK Zrt�
•• MVM Partner Zrt�
•• MVM GTER Zrt�
•• Rába Energiaszolgáltató Kft�
•• MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.
•• MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő 

Zrt�
•• MVM Zöld Generáció 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�
•• HUDEX Energiatőzsde Zrt.
•• ENERGO-MERKUR 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�
•• Smart Future Lab Zrt�
•• MVM International AG
•• NRG Finance Kft�
•• MVM Titán Zrt�
•• NKM Nemzeti Közművek Zrt.

– NKM Optimum Zrt�
– NKM Plusz Zrt�
– NKM Áramhálózati Kft�
– NKM Földgázhálózati Kft�
– NKM Ügyfélkapcsolati Kft�
– NKM Energia Zrt�
– FLOGISTON Kft�
– NKM Mobilitás Kft�
– KAPOS CNG Kft�
– NKM Észak-Dél Földgázhálózati 

Zrt�
– NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt�
– Grape Solutions Zrt�

Környezetvédelem

•• MVM Zrt�
•• Magyar Földgáztároló Zrt�
•• Magyar Földgázkereskedő Zrt.
•• MVMI Zrt�
•• MVM OVIT Zrt�
•• MVM XPert 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 Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.
•• MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő 

Zrt�
•• MVM Zöld Generáció Kft�
•• Római Irodaház Kft�
•• MVM Future Energy Technology 

S�R�L�
•• NKM Nemzeti Közművek Zrt.

– NKM Áramhálózati Kft�
– NKM Földgázhálózati Kft�
– NKM Észak-Dél Földgáz- 

hálózati Zrt�
– NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt�
– NKM Energia Zrt�
– NKM Mobilitás Kft�
– NKM Ügyfélkapcsolati Kft�

Társadalom

•• MVM Zrt�
•• Magyar Földgáztároló Zrt�
•• Magyar Földgázkereskedő Zrt.
•• MVMI Zrt�
•• MVM OVIT Zrt�
•• MVM XPert 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�
•• NKM Nemzeti Közművek Zrt.

– NKM Optimum Zrt�
– NKM Plusz Zrt�
– NKM Áramhálózati Kft�
– NKM Földgázhálózati Kft�
– FLOGISTON Kft�
– NKM Mobilitás Kft�
– KAPOS CNG Kft�
– Grape Solutions Zrt�
– NKM Észak-Dél Földgáz- 

hálózati Zrt�
– NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt�
– NKM Ügyfélkapcsolati Kft�
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Gazdaságipiaci környezet

A magyar gazdaságot 2019-ben, csakúgy, mint a 
megelőző évben, stabil, továbbra is magas szintű 
gazdasági növekedés jellemezte. Az első két ne-
gyedévben a GDP 5,2%-kal, harmadik negyedév-
ben 4,8%-kal növekedett éves összehasonlítás-
ban, az utolsó negyedévet pedig 4,6%-os növe-
kedéssel zárta� 

A hazai kedvező teljesítmény oka, hogy a belső 
gazdaságélénkítő folyamatok – így a foglalkozta-
tás bővülése, a bérek emelkedése, az EU-forrás-
felhasználás magas szintje, illetve a gazdaságpoli-
tika által is előrelendített vállalati fejlesztések – el-
lensúlyozni tudták az országra ható kedvezőtlen 
külső folyamatokat. Az eurózónában recesszió 
közeli állapot állt fenn több ország, így egyik fő 
kereskedelmi partnerünk, Németország esetén is, 
ahol éves átlagban 0,6%-os szintet ért csak el a 
GDP növekedés a 2018� évhez képest� 

Az emelkedés mérséklődéséhez hozzájárul várha-
tóan az, hogy a foglalkoztatás bővülésében kime-
rülnek a tartalékok, a további gyors reálbér-emel-
kedésnek korlátot szab a vállalati termelékeny-
ség, illetve a külső környezeti folyamatok 
alakulása� 

A fogyasztói árak emelkedésének üteme az év 
első felében intenzív volt. Az inflációs ráta május-
ra 7 éves csúcsra emelkedett� 2019 év végére 
éves 4%-os értéket ért el a fogyasztói infláció. Az 

árak jelentős mértékű növekedése a szeszes ita-
lok, a dohányáruk, az üzemanyagok, valamint az 
élelmiszerek termékköréhez köthető.

A nyersanyagárakat tekintve a 2019-es év érdem-
ben alacsonyabb árszintet hozott az előző évhez 
képest� A Brent nyersolaj éves átlagos hordón-
kénti ára 63,3 amerikai dollárra csökkent a 2018-as 
71,3 amerikai dollár/hordó átlagárról. A fűtő- és a 
gázolaj átlagárában szintén visszaesés volt megfi-
gyelhető, a fűtőolaj hordónként közel 10 dollárral, 
míg a gázolaj ára 47 dollárral csökkent éves átlag-
ban 2018-hoz képest. A fűtőolajárakat nagymér-
tékben befolyásolja, hogy a Nemzetközi Tengeré-
szeti Szervezet (IMO) fűtőolaj helyett kevésbé 
környezetszennyező, alacsonyabb kéntartalmú 
üzemanyagok használatát írja elő 2020-tól a hajó-
zási társaságoknak� Az európai gázpiacon ugyan-
csak jelentős árcsökkenés ment végbe. Európa 
legfontosabb gáztőzsdéjén, a holland TTF tőzs-
dén jegyzett földgáz ára évi átlagos 22,9 euró/
MWh szintről 14,6 euró/MWh-ra esett, azaz több 
mint 8 eurós esést realizált, míg a hazai CEEGEX 
Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság gáztőzsdé-
jén némileg kisebb, éves átlagban 7 eurós volt a 
csökkenés, miután a 2018-as 23,1 euró/MWh-ról 
15,7 euró/MWh-ra estek az árak� A viszonylag 
enyhe téli időjárás mellett mindehhez az Európán 
kívüli folyamatok is hozzájárultak: míg az LNG 
(cseppfolyós földgáz) kínálat növekedett, az ázsiai 
piacokon esett a kereslet, melynek következté-
ben Európa lett az LNG-többlet felvevő piaca. Az 
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alacsony árakhoz és az LNG-betárolás ösztönzé-
séhez vezetett a gyenge ázsiai kereslet mellett az 
is, hogy a vezetékes import értékesítői meg kíván-
ták őrizni a piaci részesedésüket.

2018-hoz képest a villamos energia árában mér-
séklődés volt tapasztalható mind magyar, mind 
európai viszonylatban, ami jelentős mértékben el-
tért a várakozásoktól. Éves átlagban hozzávetőleg 
1 euró/MWh-val csökkent a magyar villamos ener-
gia tőzsdén, a HUPX-en a másnapi zsinór termék 
ára, amely mindössze 1% mértékű változás. A ma-
gyar villamos energia ára így viszonylag stabilnak 
volt mondható� A 2019-es évi HUPX forward árak-
ban ezzel szemben nagyfokú változás volt észlel-
hető, miután a kimagasló január havi 90 euró/
MWh körüli szintről az év végére csaknem 40 euró/
MWh-val esett a villamos energia havi csúcster-
mék ára� A negyedórás értékek alapján kalkulált 
bruttó rendszerterhelési szint a 2019-es évben is 
többször megdőlt, melynek csúcsértéke 7 105 
MW volt. Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is 
megmutatkoztak a forrásszűkösség jelei, melyek a 
villamosenergia-piacon elsősorban az egyre gyak-
rabban előforduló ártüskékben voltak érzékelhe-
tőek. Az elmúlt években a német és magyar zsi-
nórtermék árának különbözete az éves termék 
esetében 6-7 euró/MWh-ról 11-12 euró/MWh-ra 
emelkedett. A Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal (MEKH) várakozásai szerint az ár-
különbözet mérsékléséhez hozzájárulhat majd a 
szlovák-magyar határkeresztező kapacitások 
üzembe helyezése, a gázpiaci verseny erősítése, 

az erőműveket terhelő földgáz tagi hozzájárulási/
biztonsági földgáztározói díj/Magyar Szénhidro-
gén Készletező Szövetségi (MSZKSZ) díjak mér-
séklése, továbbá a megújuló termelés növelése�

Szabályozói környezet

Az MVM Zrt. és az MVM Csoport működését alap-
vetően meghatározó, a villamos energiáról szóló 
2007� évi LXXXVI� törvény (a továbbiakban: VET), a 
földgázellátásról szóló 2008� évi XL� törvény (a to-
vábbiakban: GET) és ezek végrehajtási rendeletei 
a 2019� évben is folyamatosan módosultak, csak-
úgy, mint az atomenergiáról szóló 1996� évi CXVI� 
törvény (Atv.) vagy a távhőszolgáltatásról szóló 
2005� évi XVIII� törvény (Tszt�)� A 2019-es év folya-
mán az MVM Csoport működése szempontjából 
több jelentős hazai és európai uniós jogszabály-
változás is történt�

A törvényi módosítások közül kiemelhető az egyes 
energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs 
célú módosításáról szóló 2019� évi CI� törvény, 
amely – hivatkozással az elmúlt időszak jogalkal-
mazói, hatósági tapasztalataira, az energiaszektor-
ban végbement változásokra és végrehajtott in-
tézkedésekre – több energetikai törvény (köztük a 
VET, a GET, valamint a Tszt�) rendelkezéseit érin-
tette. A módosításokat elsősorban uniós rendelet-
nek (SoS rendelet) és irányelvnek való megfelelés 
indokolta, a GET-be továbbá az egyensúlyozási 
elszámolás elszámolóház általi végzésére vonat-
kozó előírások is beépítésre kerültek.

A Magyarország 2020� évi központi költségveté-
sének megalapozásáról szóló 2019� évi LXVI� tör-
vény 2020� január 1-jével hatályos 69� §-a értelmé-
ben a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény (Takarékos törvény) egy új paragrafussal 
(7/J. §) egészült ki a belső kontrollrendszer létre-
hozásával és működtetésével kapcsolatosan. A 
szabályozás a belső kontrollrendszer kiépítésére 
vonatkozó keretszabályokat tartalmazza, amely 
értelmében a megfelelő intézkedéseket az érin-
tett köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak 
2020� július 1-jéig kell megvalósítaniuk�

A 2016� november 30-án megjelent Tiszta energia 
minden európainak (Clean Energy for all Europe-
ans) jogszabálycsomag valamennyi eleme tekin-
tetében befejeződött az előkészítés és a döntés-
hozatal 2019-ben� A még 2018-ban publikált 4 
jogszabály (az Épületek energiahatékonyságáról 
szóló 2018/844 irányelv, a Megújuló energia hasz-
nosításáról szóló 2018/2001 irányelv, az Energia-
hatékonyságról szóló 2018/2002 irányelv, valamint 
az Energiaunió irányításáról szóló 2018/1999 ren-
delet) mellett 2019-ben a villamosenergia-piaci 
jogszabályok (Villamos energia irányelv (2019/944) 
és rendelet (2019/943), az ACER rendelet 
(2019/942) és a Vészhelyzeti felkészülésről szóló 
rendelet (2019/941)) is kihirdetésre kerültek� A to-
vábbi feladatok a tagállamoknál vannak�

2020� év végéig várható, hogy az elfogadott alap-
elvek mentén az ehhez szükséges Nemzeti Tiszta 
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Fejlődési Stratégia is kidolgozásra kerül. Az elfo-
gadott IV� (Tiszta) Energiacsomag jogszabályai-
ban rögzített követelményeket is figyelembe véve 
Magyarország a következő célkitűzéseket hatá-
rozta meg az Európai Unió még ambiciózusabb 
2030-as céljainak eléréséhez a CO2 kibocsátás 
csökkentésére, a megújuló energia részarányának 
növelésére, valamint az energiahatékonyság fo-
kozására irányulóan: 

■	 legalább 40%-os ÜHG-kibocsátás csökkentés 
2030-ra (az 1990-es bázisévhez viszonyítva), 

■	 21%-os megújuló energia arány a bruttó végső 
energiafelhasználásban (a jelenlegi 13%-ról), 
valamint

■	 2030-ra a hazai végső energiafelhasználás ne 
haladja meg a 2005-ös értéket és a 2030-ra elő-
re jelzett BAU pályánál5 8-10%-kal alacsonyabb 
legyen a hazai energiafelhasználás�

A 2019-es év során többször is módosultak a 
megújuló energiaforrásból származó villamos 
energia támogatásával kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezések:

■	 a megújuló energiaforrásból termelt villamos 
energia kötelező átvételi és prémium típusú tá-
mogatásáról szóló 299/2017� (X� 17�) Korm� ren-
delet (METÁR rendelet),

5 Az EU előírásainak való megfelelés érdekében a jelenleg rendelke-
zésre álló technológiák és politikai célkitűzések alapján minimális 
szinten tett energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedések�

■	 a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból 
nyert energiával termelt villamos energia, vala-
mint a kapcsoltan termelt villamos energia köte-
lező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. 
(XII� 23�) Korm� rendelet (KÁT rendelet), 

■	 a megújuló energiaforrásból származó villamo-
senergia-termelési támogatás korlátairól és a 
prémium típusú támogatásra irányuló pályázati 
eljárásról szóló 62/2016� (XII� 28�) NFM rendelet� 
A kialakított, versenyeztetésre és pályáztatásra 
épülő támogatási rendszer elsődleges célja, 
hogy a növekvő mennyiségű megújuló (elsősor-
ban fotovoltaikus) energiatermelés hatéko-
nyabban, kevesebb támogatás igénybevételé-
vel kerüljön a piacra�

Az új Nemzeti Energiastratégia (NES) – mely ter-
vezetének előkészítésében az MVM Csoport is 
aktívan részt vett – kiemelt eleme a közlekedés 
zöldítése, így az elektromobilitáshoz kapcsolódó-
an több jogszabály is megalkotásra és közzététel-
re került 2019-ben� A 2019� évi LXVII� törvény (a 
továbbiakban: Mód� törvény) – 2019� október 1-jei 
hatállyal – tartalmazta a közúti közlekedésről szó-
ló 1988� évi I� törvény (Kkt�), valamint a VET elekt-
romobilitással kapcsolatos módosításait� A Mód� 
törvény – az EU-s irányelvnek való megfelelés és 
az e-mobilitás piac további fejlődésének elősegí-
tése érdekében – az elektromobilitási szolgálta-
tásra vonatkozó szabályozás bevezetésével (en-
gedélyezés, bejelentési kötelezettség, adatszol-
gáltatás) a magyarországi gyakorlatot kívánta 
jogszabályi szinten is rendezni� 

Az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdései-
ről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendelet célja a 
törvényi szintű szabályozáshoz kapcsolódó és 
szükséges végrehajtási rendelkezések megalko-
tása volt� A rendelet rendezni kívánta az elektro-
mobilitási szolgáltatáshoz tartozó engedélyezési 
(elektromos töltőberendezés üzemeltetése), be-
jelentési (elektromobilitás szolgáltatás nyújtására 
irányuló tevékenység), a kapcsolódó elszámolási, 
adatszolgáltatási és tájékoztatási részletszabályo-
kat, továbbá az ármeghatározást és az egyes díj-
tételek fajtáit� 

Árszabályozás tárgyban megszülettek a villamos 
energia, valamint a földgáz rendszerhasználati dí-
jak, a külön díjas szolgáltatások, valamint a csatla-
kozási díjak alkalmazási szabályait és mértékét 
érintő jogszabály-módosítások, továbbá a táv-
hőszolgáltatónak értékesített távhő árakat és az 
ügyfélnek nyújtott távhőszolgáltatási díjakat mó-
dosító rendelkezések� 
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Társadalmitechnológiai környezet

2019-ben tovább erősödtek az elmúlt években 
már megfigyelt trendek, miszerint a hazai lakos-
ság is egyre nagyobb mértékben él a technológi-
ai vívmányok által lehetővé vált új energetikai le-
hetőségekkel. A társadalom energia- és klímatu-
datosságára egyre nagyobb hangsúly kerül mind 
uniós, mind hazai döntéshozói szinten� A hazai 
villamosenergia-hálózatra 2019� I� félév végéig 
összesen 1 144 MW napelemes termelő kapacitás 
került rákapcsolásra, aminek több mint 1/3-a, ösz-
szesen 388,5 MW a háztartási méretű kiserőmű-
vekhez köthető. 

A közlekedési szektorban egyre meghatározóbb 
az alternatív, tisztább üzemanyagok (CNG, autó-
gáz, villany) használatával működő autók terjedé-
se, például töretlen a villanyautók népszerűsége, 
ami vásárlási ütemük felfutásában is megmutat-
kozott� Kategória szerinti bontás alapján az alter-
natív kategóriában a tisztán elektromos autók a 
legnépszerűbbek a lakosság körében, de jelentős 
mértékben növekedett a hatótávnövelt elektro-
mos és hibrid autók száma is� 2019-ben a Belügy-
minisztérium nyilvántartása alapján a zöld rend-
számos autókból megközelítőleg már 17 000 da-
rab volt jelen, ami hozzávetőleg 75%-os 
növekedés 2018 decemberéhez képest� Az újon-
nan forgalomba helyezett tiszta járművek közül 
44% tisztán elektromos meghajtású. A 2019-ben 
összes üzembe helyezett személygépkocsi 0,6%-
a volt tisztán elektromos meghajtású�

2019-ben megnyílt Magyarország első LNG 
(cseppfolyós földgáz) töltőállomása is Sziget-
szentmiklóson, hazánk becsatlakozott ezáltal az 
európai transzatlanti hálózati korridorokba� Mind-
emellett hosszú idő után zöld utat kapott a 
Krk-szigetnél épülő, cseppfolyós földgáz fogadó 
és továbbító állomás beruházása, amelynél a hor-
vát féllel való együttműködés létrejötte esetén a 
gázfogadó állomásban 1/4-nyi tulajdonrészhez 
jutna a magyar állam� A beruházás által a térség 
Oroszországtól való importfüggése lazulna�

Az infokommunikációs technológiák fejlődése is 
folyamatos� Az okos eszközök (dolgok internete 
– IoT) eszközök térnyerése, valamint a felhőszol-
gáltatások fokozódó népszerűsége miatt egyre 
több adatot termelünk� Az adatok tárolása és fel-
dolgozása egyben az energiafelhasználás növe-
kedésével is jár� 

Tovább erősödik az a trend is, melynek során a 
villamosenergia-rendszer növekvő flexibilitási 
igényeinek kielégítésére új vagy akár már koráb-
ban is létező megoldások más energiaformák (pl. 
hőenergia, földgáz, hidrogén) könnyebb tárolha-
tóságát, ezáltal nagyobb rugalmasságát aknázzák 
ki. Az energiaszektorok optimális rendszerszintű 
megoldások érdekében történő összekötésére 
szolgál példaként többek között az MVM 
Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. kapcsoltan termelő 
fűtőerőműve, ahol az újonnan átadott villamos 
kazánnal villamos energiából is képesek hőener-
giát előállítani, azaz a korábbiaknál rugalmasab-

ban reagálni a rendszer támasztotta flexibilitási 
igényekre�

Klímapolitikai környezet

A 2019� tavaszi európai parlamenti választásokat 
követően még fokozottabban előtérbe kerültek 
az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló 
programok; ennek hatására 2019� december 11-
én bizottsági előterjesztésre került az a Zöld Meg-
állapodás tervezet, amely egy 5 évre szóló euró-
pai jogalkotási munkaprogramot indít el és min-
den uniós szakpolitikát – így az energiaszektort is 
– érinti� 

A Zöld Megállapodásnak való megfelelés és a 
kontinens 2050-es klímasemlegessé válása érde-
kében az Európai Uniónak 2030-ra 55%-kal kell 
csökkentenie ÜHG-kibocsátását az 1990-es szint-
hez képest� Ehhez egy hosszú távú költségvetésre 
van szüksége a 2021 és 2027 közötti időszakra vo-
natkozóan� A középtávú klímavédelmi stratégiá-
hoz alkalmazkodva az Európai Unió 2030-as klí-
macél teljesülésének költségvonzata évi 1 200 
milliárd euró. Ennek finanszírozására részben a 
Méltányos Átállási Mechanizmus (JTM – Just 
Transition Mechanism) jogszabály-javaslat fog 
megoldást javasolni, melynek tervezetét 2020 ja-
nuárjában teszik közzé� 

Az új Nemzeti Energiastratégiában (NES) az Euró-
pai Zöld Megállapodáshoz kapcsolódóan az 
egyik legfontosabb programként került azonosí-
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tásra az energiaszektor klímabarát átalakítása� 
A stratégia 2030-ig fogja meghatározni a hazai 
energiaszektor átalakítását, melyben a „tiszta, 
okos és megfizethető” energia biztosítását helye-
zi középpontba� A dokumentumban felvázolt 
energiamix alapján a nap- és az atomenergia 
(Paks I. és Paks II. párhuzamos működése idején) 
együttes használatával 2030-ra a magyarországi 
áramtermelés 90%-a szén-dioxidmentes lehet, 
amivel hozzájárulhatunk a teljes kontinens klíma-
semlegességéhez is� 

A nemzeti klíma- és energiapolitikai célok megva-
lósításának első számú letéteményeseként a tulaj-
donos, vagyis a magyar állam számára cégcso-
portunk lehet az az eszköz, amivel az energiapoli-
tikai célok elérését közvetlenül és aktívan képes 
befolyásolni� Elkötelezettek vagyunk ugyanis az 
energiatermelés dekarbonizálása (vagyis az üveg-
házhatást okozó gázok kibocsátásának klímavé-
delmi célzatú csökkentése) iránt: 

■	 2019-ben is nagymértékben hozzájárultunk a 
hazai villamosenergia-termelés ÜHG-semleges-
ségéhez. Országosan a termelés 60%-a szárma-
zik ÜHG-semleges tiszta forrásból, hiszen a Pak-
si Atomerőmű termelésének 50%-os súlyát a 
megújuló források 10%-os aránya egészíti ki, 

■	 2020-ban az MVM Zöld Generáció Kft� befejezi 
a 2018-ban – a Megújuló Program keretében- 
megkezdett, összesen 110 darab naperőmű 
építését; amely erőművek évente több mint 120 
GWh villamos energiát fognak termelni,

■	 Az MVM GTER tagvállalat pályázatával vállalat-
csoportunk indult a megújuló bázisú erőművek 
fejlesztésére kiírt METÁR-aukció 2019� decem-
beri első pályázatán,

■	 Az MVM Csoport vizsgálja, hogy a Méltányos 
Átállási Mechanizmus (JTM) jogszabály-terve-
zetből származó uniós és nemzeti társfinanszíro-
zási források hogyan használhatóak fel a Mátrai 
Erőmű (esetleg a Vértesi Erőmű) bezárása miatt 
a térségbeli negatív hatások minimalizálására, 
valamint a helyettesítő kapacitások építésének 
finanszírozására.

A klímavédelmi célok elérésének egyik eszköze az 
Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszere 
(EU ETS)�

A rendszer 2020 utáni időszakra vonatkozó re-
formja továbbra is a kvótaárak növelésére irányul, 
mely alapján a kibocsátások teljes mennyiségé-
nek határértéke 2013-2020 között évente 1,74%-
kal, 2021 után 2,2%-kal csökken. 

2019-től létrehozták azt a piaci stabilizációs tarta-
lékot, amely a forgalomban lévő kibocsátási egy-
ségek mennyiségét szabályozza, így 2021-től 
évente várhatóan 48 millió kvótával kevesebb lesz 
elérhető az EU ETS piacán. A szigorítás hatása 
már érzékelhető, hiszen 1 tonna szén-dioxid kibo-
csátására feljogosító, az EU ETS-ben használt 
EUA típusú kibocsátási egység ára a 2018-as je-
lentős emelkedést követően a 2019. év folyamán 
25 euróra emelkedett, így éves átlagot tekintve 

2019-ben több mint 8 euróval volt magasabb a 
kibocsátási egység ára, mint 2018-ban� A további 
közösségi klímapolitikai intézkedésektől függően 
várhatóan a 2030-as időszakig legalább ezzel a 
reál árszinttel lehet kalkulálni�

Az MVM Csoport és az energia

Korunk egyik legnagyobb kihívása a világszerte 
rohamosan növekvő energiaigény megbízható, 
fenntartható és környezetünket legkevésbé meg-
terhelő módon való kielégítése. Árbevétel alap-
ján az MVM Csoport hazánk 3� legnagyobb, meg-
határozó vállalatcsoportja, amely a hazai energia-
szektor jelentős, integráltan működő résztvevője. 
Középtávú stratégiai célja, hogy sikeres, nemzeti, 
regionális szinten is meghatározó, integrált ener-
giaipari vállalatcsoporttá váljon, amely támogatja 
a nemzeti energiapolitika végrehajtását, és meg-
felel a globális környezeti kihívásoknak is�

Az MVM Csoport tagvállalatai révén rendkívül szer-
teágazó tevékenysége lefedi a teljes hazai energeti-
kai értékláncot: ellátja a villamos energia, földgáz 
fogyasztóit, kereskedik villamos energiával és föld-
gázzal, emellett villamos energiát termel, távhőter-
melést és -szolgáltatást végez, elosztó hálózatot 
üzemeltet, földgázt tárol, átviteli rendszerirányítói 
feladatot lát el, távközlési szolgáltatásokat nyújt, va-
lamint befektetőként és beruházóként is részt vesz a 
régió piacain. Ezeken túlmenően tevékenységének 
kutatás-fejlesztési és innovációs projekteken keresz-

102-2
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tül történő tökéletesítésével is azon dolgozik, hogy 
minden ügyfelet igényei szerint el tudjon látni ener-
giával. Az MVM Csoport energiatermelő egységei-
nek többsége villamos energiát állít elő, egyes 
erőművek pedig kapcsolt energiatermelés során a 
távhőszolgáltatásban is részt vesznek. 

A Magyarország villamosenergia-termelésének 
közel 50%-áért felelős MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. négy blokkjában az urán atommagok hasadá-
sából kiinduló láncreakciók során nagymértékű 
hőenergia szabadul fel, ami felmelegíti a magas 
nyomás alatt lévő víz közeget. Ez a közeg teljes 
mértékben sugárzástól mentesen adja át az ener-
giát egy következő, vizes közegnek, ami ennek 
hatására forró, nagynyomású gőzzé alakul. Ezzel a 
gőzzel turbinákat hajtanak meg, így a hőenergia 
mozgási energiává alakul, ami a turbina tengelyé-
hez csatlakoztatott generátor forgórészét meg-
forgatja, így termelve villamos energiát� 

A kapcsolt energiatermeléssel működő erőművek-
ben, mint az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. és 
az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Korlátolt Fele-

lősségű Társaság (MVM MIFŰ Kft.), a földgázt 
hasznosító gázturbinák és gázmotorok működte-
tésével hajtják meg a villamos energiát termelő 
generátort. A folyamat nagymértékű hőenergia 
keletkezésével jár, amit esetenként további hő-
hasznosító kazánok üzemeltetésével forróvíz előál-
lításra használnak, és továbbítják a távhő rendszer-
be. Ezáltal jelentősen magasabb hatás fokú üzem-
menet érhető el, amely a gazdaságosság és a 
környezet szempontjából is előnyös. 

Az MVM Csoport a fejlődés fontos irányának tekin-
ti a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőmű-
vekbe történő befektetést. A tagvállalatok erőművi 
egységei között szerepelnek nap-, szél- és ví-
zerőművek is. Győr-Moson-Sopron megye terüle-
tén található az MVM Zöld Generáció Kft. által 
üzemeltetett szélerőmű park, amelynek működé-
sekor a légáram által megforgatott több mint 90 
méter átmérőjű szélkerekek szintén egy-egy gene-
rátort hajtanak, így termelve villamos energiát�

A beérkező napsugárzás hatására a naperőművek 
félvezető anyagaiban töltésszétválasztódás, villa-

mos feszültség keletkezik, ami egyenáramú elekt-
romos áramot gerjeszt� Ezt inverterek segítségé-
vel váltakozó árammá alakítják, így lesz az a háló-
zatba betáplálható villamos energia�

Az MVM GTER Zrt. négy, az ország különböző 
pontján található gyorsindítású tartalék erőművet 
üzemeltet, amelyekkel rendszerszintű tartalék-
szolgáltatást (tercier és szekunder tartalékolást, 
illetve Black Start és feszültség/meddő szabály-
zást) biztosít a rendszerirányító számára� 

Az MVM Csoport fentebb felsorolt erőműveiben 
termelt villamos energia az elosztói engedélye-
sekhez, és rajtuk keresztül a fogyasztókhoz törté-
nő eljuttatásában pedig a MAVIR Magyar Villa-
mosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt�) 
vállal központi szerepet� A villamos energia szállí-
tása az országot behálózó átviteli távvezeték-há-
lózaton keresztül történik. A nagyfeszültségű táv-
vezeték-hálózat karbantartását és építését zöm-
mel az MVM OVIT Zrt. (2019. december 1-jétől az 
MVM XPert Zrt�) végzi�
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Három tagvállalat, a Magyar Földgázkereskedő 
Zrt� (MFGK Zrt�) és a Magyar Földgáztároló Zrt� 
(MFGT Zrt�), és az NKM Energia Zrt� révén az MVM 
Csoport a magyarországi földgázellátás kulcssze-
replője. Az MFGK Zrt. Magyarország piacvezető 
földgázkereskedője, a magyar egyetemes gázszol-
gáltatók elsődleges partnere a lakossági fogyasz-
tók megbízható földgázellátásában� Az MFGK Zrt� 
emellett jelentős szerepet játszik a földgáz ver-
senypiacon is� Az MFGT Zrt. Magyarország legna-
gyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként 
négy földalatti gáztároló létesítményt üzemeltet, 
amelyek összesen 4,43 milliárd m3 mobilgáz kapa-
citással rendelkeznek� A gáztárolók hozzájárulnak a 
megfizethető és fenntartható energiaellátáshoz, 
valamint az ellátásbiztonság növeléséhez�

A 2017. évtől kezdődően az MVM Csoport tagjai 
lettek az NKM brand társaságai, melyeknek fela-
data a nemzeti közműszolgáltatási rendszer egy-
séges, központi irányításának biztosítása, az álla-
mi közműszolgáltatások kialakítása, valamint a 
földgáz-, a villamosenergia- és távhőszolgáltatás 
ágazataiban való hosszú távú, fenntartható műkö-
dés megteremtése�

Az NKM társaságok legfontosabb célkitűzése az 
ügyfelek ellátásának magas színvonalú biztosítá-
sa, a műszaki infrastruktúra- hálózat megfelelő és 
biztonságos karbantartása, valamint a tulajdonosi 
elvárásoknak való megfelelés� Az MVM Csoport, 
az NKM Földgázhálózati Kft� és az NKM Észak-Dél 
Földgázhálózati Zrt� szolgáltatási területeivel 

együttesen 30 000 kilométert meghaladó, terv-
szerűen karbantartott gázhálózatot, valamint az 
NKM Áramhálózati Kft�-vel mintegy 33 000 kilo-
méternyi villamosenergia-hálózatot üzemeltet, 
amely hálózat karbantartására és bővítésére az 
MVM Csoport évente több milliárd forintot költ 
annak érdekében, hogy az ügyfelek minőségi, 
biztonságos szolgáltatást kapjanak�

Az MVM Csoport ügyfeleinek még színvonalasabb 
kiszolgálása érdekében önálló cégbe szervezte 
ügyfélkapcsolati tevékenységét, amely országos 
lefedettséggel NKM Ügyfélkapcsolati Kft� néven 
kezdte meg működését. Az NKM Ügyfélkapcsolati 
Kft� a cégcsoport cégeinek azonos tevékenységeit 
ellátó területek működését összehangolta, ezáltal 
lehetővé vált a külső és belső szolgáltatások folya-
matos fejlesztése� Az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 
által végzett tevékenységek az alábbiak: szemé-
lyes ügyfélszolgálati irodák működtetése, Call 
Center csatorna működtetése, beérkező írásos 
ügyfélmegkeresések (írás és e-mail) feldolgozása, 
számlázás, kintlévőség kezelés.

Az NKM Energia Zrt. az NKM Földgázszolgáltató 
Zrt� és az NKM Áramszolgáltató Zrt� 2019� június 
30-i egyesülésével jött létre� A Társaság biztosítja 
a folyamatos és biztonságos földgáz- és áramszol-
gáltatást a lakossági és a versenypiaci ügyfelek 
számára, ezzel országszerte az NKM 4,2 millió ügy-
fele egyetlen helyről kapja mindkét szolgáltatást, 
amely igaz az ügyintézésre, a közös központi tele-
fonszámra, és az egységes ügyfélszolgálati irodák-

ra is� 2019 augusztusában jelent meg a nyugdíja-
sok rezsiutalványáról szóló kormányrendelet, ame-
lyet követően a Társaság rövid időn belül felkészült 
az utalványok befogadására, annak ellenére, hogy 
ügyfélszolgálati irodáin a készpénzes fizetési lehe-
tőséget évekkel ezelőtt megszüntette. 

Az NKM Optimum Zrt. az NKM Nemzeti Közmű-
vek Zrt. 100%-os közvetlen tulajdonában álló társa-
ság� Feladata, hogy az MVM Csoport égisze alatt 
összefogja és kibontakoztassa a hagyományos 
közműszolgáltató szerepen túlmutató új üzletága-
kat� Ennek keretében az NKM Optimum Zrt� az in-
novatív megújuló energiaforrás felhasználási meg-
oldásokon alapuló termékek piacán, illetve az 
energiahatékonysági szolgáltatások terén egya-
ránt jelen van� 2018 áprilisában lépett piacra nape-
lemes háztartási méretű kiserőművek kulcsrakész 
telepítésével. Szerződött partnerhálózattal rendel-
kezik, hogy országos lefedettséget biztosíthasson 
az érdeklődők számára. Céljuk, hogy a megújuló 
energia felhasználás minél több ügyfelük számára 
váljon elérhető alternatívává. Közülük elsősorban a 
lakossági ügyfelek voltak a fókuszban, azonban je-
lenleg már B2B ügyfeleket is kiszolgálnak� A szol-
gáltatásuk magában foglalja a telefonos tanács-
adást, a díjmentes helyszíni felmérést, a szükséges 
tervek kidolgozását, az ügyintézést a hálózati en-
gedélyes felé, továbbá az infrastruktúra telepíté-
sét és beüzemelését is� Eddig közel 1000 lakossági 
érdeklődést kezelt az NKM Optimum Zrt., melyből 
99 szerződést kötöttek meg, és már 58 db napele-
mes rendszer kivitelezése megtörtént� 
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Az NKM Plusz Zrt. egyik fő tevékenysége harma-
dik feles szolgáltatások értékesítése, amely első-
sorban különböző biztosítási termékek és szerző-
dések közvetítését, a szolgáltatást nyújtó biztosí-
tók ügynöki tevékenységét jelenti� Ezen biz tosítási 
konstrukciók szerződője azonban az NKM Ener-
gia Zrt. A Társaság 2019-ben a következő biztosí-
tási termékeket értékesítette: 

■	 Otthon SOS vészhelyzeti asszisztencia biztosítás
■	 Otthon Gondoskodás baleset- és számlavédel-

mi biztosítás
■	 Otthon Vitál egészségbiztosítás 

A Társaság jelentős reklámcélú és profilozásra  
vonatkozó nyilatkoztatási tevékenységet folytat 
2017. augusztus 1-je óta, jellemzően külső Call 
Center partnereken keresztül� A nyilatkoztatás 
célja, hogy az NKM Energia Zrt� ügyfelei közvetle-
nül megkereshetők legyenek a cégcsoport által 
az alaptevékenységtől eltérő értékajánlatokkal és 
egyéb aktivitási felhívásokkal (pl� napelem, bizto-
sítás stb�), valamint a célzott megkeresések kiala-
kítása érdekében az ügyfelek a fogyasztási szoká-
saik alapján profilozhatók legyenek. Az NKM Plusz 
Zrt. a meglévő üzleti tevékenysége mellett a 2019. 
évben előkészítette az NKM Energia Zrt. ügyfél-
körének aktivizálását célzó Kedvezményprogra-
mot, amely az egyes ügyfélaktivitások jutalmazá-
sával, kuponok formájában megtestesülő kedvez-
ményeket biztosít a programban résztvevő 
ügyfelek számára, amelyek az NKM Plusz Zrt� 
szerződött partnereinél lesznek beválthatók. A 

Társaság a Kedvezményprogram mellett 2019-
ben előkészítette a Bónuszprogramot is, amely 
valamennyi természetes személy ügyfélnek bizto-
sítja az öngondoskodási célú megtakarítások 
kedvezményegység formájában történő össze-
gyűjtését és azok többcélú elektronikus utalvány 
formájában történő felhasználását az NKM Plusz 
Zrt. szerződött partnereinél. Mindkét program in-
dulása 2020-ban várható�

Az MVM Csoport felépítése  
és működése

Az MVM Csoportot 2019� év végén összesen 84 
társaság alkotta, melyből az 1 uralkodó tagon túl 
mindösszesen 14 elismert vállalatcsoport tag, 
mint ellenőrzött tartozott az MVM Zrt. által irányí-
tott elismert vállalatcsoportba�

Az MVM Zrt. által irányított, elismert 
vállalatcsoportba6 tartozó társaságok7 
az alábbiak: 

Uralkodó tag:

■ MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság (MVM Zrt.)

6 elismert vállalatcsoport: a Polgári Törvénykönyv értelmében az ösz-
szevont, konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, lega-
lább 1 uralkodó tag és legalább 3, az uralkodó tag által ellenőrzött 
tag által kötött uralmi szerződésben meghatározott, egységes 
üzletpolitikán alapuló együttműködés.

7 A 2019� december 31-i állapot szerint�

Ellenőrzött társaságok:

■ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (MVM Paksi Atomerőmű  
Zrt�)

■ MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság (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 Fele-
lősségű Társaság (MVM MIFŰ Kft.)

■ MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság (MVM ERBE Zrt.)

■ MVMI Informatika Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság (MVMI Zrt�)

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

■ MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű 
 Társaság (MVM Zöld Generáció Kft�)

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

■ MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM 
BSZK Zrt�)

■ NKM Oroszlányi Szolgáltató Zártkörűen Műkö-
dő Részvénytársaság (NKM Oroszlányi Szolgál-
tató Zrt�)

■ Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (Magyar Földgázkereskedő 
Zrt�)

102-5
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■ MVM Titán Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság (MVM Titán Zrt�)

A 2019. évben számos változás történt az ellenőr-
zött társaságok körében: az MVM Hotel Panorá-
ma Kft., a Smart Future Lab. Zrt., a Vértesi Erőmű 
Zrt� és az ENERGO-MERKUR Kft� kikerült az ural-
mi jogviszonyból. Az ellenőrzött társaságok szá-
mosságára hatással voltak az MVM Csoportban 
végrehajtott egyes társasági jogi átalakulások, 
nevezetesen az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. 
beolvadása az MVM GTER Zrt�-be, valamint az 
MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. és az NKM 
Oroszlányi Szolgáltató Zrt� egyesülése�

Az MVM Csoportot 2019. december 31én  
a tulajdoni jogokat tekintve összesen 
az alábbi társaságok alkották:

■	 1 anyavállalat, 
■	 58, az MVM Zrt� közvetlen (27) vagy közvetett 

(31) többségi tulajdonában lévő leányvállalat, 
■	 1 közös vezetésű,
■	 11 társult (a Számviteli törvény8 szerinti azon tár-

saságok, melyekben az MVM Zrt� közvetlenül 
vagy közvetett tulajdoni érdekeltségei révén 20-
50% közötti tulajdoni hányaddal rendelkezik) és 

8 A jelentés írásakor ez a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

■	 13 egyéb részesedési viszonyú (20% alatti köz-
vetlen, vagy közvetett MVM Zrt� tulajdoni há-
nyadú) vállalkozás� 

A 2019. évben említésre méltó jelentős változás 
volt, hogy az MVM Zrt. 50%-ról 100%-ra növelte 
tulajdoni részesedését az NKM Nemzeti Közmű-
vek Zrt�-ben�

A 2018. évi állapothoz viszonyítva 2019ben  
a konszolidációs körben az alábbi 
változások történtek:

■	 2019 áprilisában az NKM Nemzeti Közművek 
Zrt� megvásárolta a villamos ipari kivitelezéssel 
és közvilágítás üzemeltetéssel foglalkozó WATT 
ETA Kft.-t (névváltozást követően NKM WATT 
ETA Kft�-t),

■	 2019 áprilisában az MVM Zrt� megszerezte a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nem-
zeti Eszközgazdálkodási Zrt. tulajdonában lévő 
ELMŰ Nyrt.-ben, ÉMÁSZ Nyrt.-ben és Pannergy 
Nyrt.-ben lévő kisebbségi részesedéseket,

■	 2019� június 30-val az NKM Áramszolgáltató Zrt� 
és az NKM Földgázszolgáltató Zrt� NKM Ener-
gia Zrt� néven összeolvadt,

■	 2019. június 30-án az MVM Zrt. osztalékfizetési 
kötelezettségének egy részét az MVM NET 
Adatközpont Kft. 100%-os üzletrészének átru-
házásával teljesítette, miután megvásárolta azt 
az MVM NET Zrt.-től. 

102-2
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■	 2019 októberében az MVM Energy Romania 
S.R.L. megvásárolta a romániai vízerőmű üze-
meltetéssel foglalkozó H2O Energy S�R�L�-t,

■	 2019 novemberében az MVM Zöld Generá- 
ció Kft.-ből kiválással létrejött a fotovoltaikus 
erőmű üzemeltetéssel foglalkozó MVM ZG 
Solar Kft�,

■	 2019 novemberében az NKM Mobilitás Kft� fel-
vásárolta az elektromos töltőberendezések üze-
meltetésével foglalkozó e-Mobi Nonprofit Kft.-t,

■	 2019 decemberében kedvezményezett esz-
közátruházás révén az MVM OVIT Zrt� távveze-
téki és alállomási tevékenységét az újonnan ala-
pított MVM XPert Zrt� vette át,

■	 2019 decemberében az MVM Zrt� értékesítette 
az ÉMÁSZ Nyrt.-ben és az ELMŰ Nyrt.-ben lévő 
kisebbségi részesedéseit�

A csoportszintű számviteli politikában meghatá-
rozott irányelvek alapján egy közös vezetésű vál-
lalat a teljes körű konszolidáció alól mentességet 
kapott (EKS Service Kft�)� 

A konszolidációba teljes körűen bevont 
leányvállalatok és azok tevékenysége:

■	 MAVIR ZRt.: az átviteli hálózatot működteti és 
rendszerirányítási tevékenységet folytat,

■	 MVM Paksi Atomerőmű Zrt.: villamosenergia- 
termelést végez nukleáris üzemanyagból,

■	 Vértesi Erőmű Zrt.: a Társaság oroszlányi erőmű-
vében 2015. december 31-el befejeződött a hő- 
és villamosenergia-termelés, 2016� január 1-jé-

vel megkezdődött a négy blokk konzerválási 
folyamata,

■	 MVM Partner Zrt�: villamosenergia- és földgáz 
kereskedelmi tevékenységet végez,

■	 MVM Partner Serbia d�o�o� Beograd: 2010� de-
cemberében alapította az MVM Partner Zrt�, vil-
lamosenergia-kereskedelmi tevékenységet vé-
gez Szerbiában,

■	 MVM Partner d�o�o�: 2011 márciusában alapítot-
ta az MVM Partner Zrt�, villamosenergia-keres-
kedelmi tevékenységet végez Horvátországban,

■	 MVM Energy Romania S�R�L�: 2011 májusában 
alapította az MVM Partner Zrt� Romániában tör-
ténő villamosenergia-kereskedelmi tevékeny-
ség végzése céljából� A Társaság 2014-ben ke-
rült az MVM Zrt� közvetlen tulajdonába, az MVM 
Future Energy Technology S�R�L�-t és a H2O 
Energy S�R�L�-t tulajdonló holdingvállalat,

■	 MVM OVIT Zrt.: erőművi rendszerek kivitelezésé-
vel, karbantartásával, napelemparkok létesítésé-
vel, továbbá acélszerkezet gyártással foglalkozik,

■	 MVM ERBE Zrt�: energetikai létesítmények ter-
vezését, beruházások bonyolítását végzi, 

■	 Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt�: számviteli, 
pénzügyi és HR szolgáltatásokat nyújt az MVM 
Csoport és külső felek számára,

■	 MVM GTER Zrt.: fő tevékenysége villamosener-
gia-termelés, valamint a saját, illetve az MVM 
Zrt� tulajdonú gyorsindítású tartalék gázturbinás 
erőművek kezelése, üzemeltetése,

■	 MVM MIFŰ Kft.: Miskolc város távhőellátását 
biztosítja, ezenkívül villamos energiát is termel a 
Társaság,

■	 MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.: a tulajdoná-
ban lévő gázturbinás kogenerációs fűtőerőmű-
vel hőt és villamos energiát termel. A Társaság 
2019� december 31-ei nappal beolvadással 
megszűnt, általános jogutódja 2020. január 1. 
napjától az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt.,

■	 ATOMIX Kft.: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. le-
ányvállalata, annak területén végez szolgáltatá-
sokat,

■	 HUPX Zrt.: az áramtőzsde működtetése a fela-
data,

■	 CEEGEX Zrt�: 2011 júniusában alapította a HUPX 
Zrt� a hazai szervezett gázpiac létrehozására és 
működtetésére,

■	 HUDEX Energiatőzsde Zrt.: 2017 májusában ala-
pította a HUPX Zrt�, a Társaság feladata a pénz-
ügyi áram és gáztőzsde működtetése,

■	 MVMI Zrt�: a társaságcsoport tagjainak informa-
tikai szolgáltatást nyújt,

■	 ENERGO-MERKUR Kft.: elsősorban villamos sze-
relvények, kábelek kereskedelmét végzi,

■	 MVM HOTEL PANORÁMA Kft.: fő tevékenysé-
ge üdültetés,

■	 NIKER d�o�o�: Horvátországban bejegyzett, üdül-
tetéssel foglalkozó leányvállalat,

■	 Római Irodaház Kft.: fő tevékenysége a társa-
ságcsoport székhelyéül szolgáló Budapest, 
Szentendrei úti irodaépület üzemeltetése és 
bérbeadása a társaságcsoport tagjai részére,

■	 MVM Zöld Generáció Kft.: fő tevékenysége 
 vil lamosenergia-termelés szél- és napenergiából,

■	 MVM NET Zrt�: kimagasló megbízhatóságú há-
lózatán kritikus rendelkezésre állást igénylő táv-
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közlési szolgáltatásokat biztosít elsősorban az 
MVM Csoporton belüli, állami, illetve nagyke-
reskedelmi ügyfelei számára� A vállalat fejlesz-
téseivel a Gigabites Magyarország konszolidált 
alapinfrastruktúrájának kiépítésén dolgozik,

■	 POWERFORUM Zrt.: fő tevékenysége villamo-
senergia-kereskedési információs felület üze-
meltetése,

■	 KOM Központi Okos Mérés Zrt�: a MAVIR ZRt� 
által alapított Projekttársaság célja az okos mé-
rés és az okos hálózatok hazai bevezetésének az 
előkészítése,

■	 Magyar Földgázkereskedő Zrt.: hosszú távú 
gázbeszerzési szerződéseivel több, különböző 
forrásból biztosítja a magyarországi egyetemes 
szolgáltatók gázellátását, nagykereskedelmi te-
vékenysége mellett kiszolgálja a vele szerző-
désben álló felhasználókat,

■	 MFGK Austria GmbH: 2014 novemberében ala-
pította a Magyar Földgázkereskedő Zrt. gázke-
reskedelmi tevékenység végzése céljából 
Ausztriában, 

■	 MFGK Slovakia s�r�o�: 2015 decemberében ala-
pította a Magyar Földgázkereskedő Zrt. gázke-
reskedelmi tevékenység végzése céljából Szlo-
vákiában, 

■	 Magyar Földgáztároló Zrt�: négy földalatti táro-
lója biztosítja a vállalkozások, illetve a lakosság 
ellátásának biztonságát,

■	 MVM Partner DOOEL Skopje: 2014 áprilisában 
alapította az MVM Partner Zrt�, villamosenergia- 
kereskedelmi tevékenységet végez Macedóniá-
ban,

■	 MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.: a Társaság 
fő tevékenysége Oroszlány város, valamint Bo-
kod község távhőellátásának biztosítása. A Tár-
saság 2019� december 31-ei nappal beolvadás-
sal megszűnt, általános jogutódja 2020. január 
1� napjától az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt�,

■	 MVM BSZK Zrt.: az MVM Csoport működési ke-
retrendszeréhez igazodó, biztonsági szolgálta-
tási tevékenység önálló végzése,

■	 MVM Future Energy Technology S�R�L�: románi-
ai vízerőművet tulajdonló Társaság, melynek fő 
tevékenysége villamosenergia-termelés,

■	 HSSC Szolgáltató Központ Kft�: az MNV Zrt� tu-
lajdonában álló társaságok részére végez szám-
viteli, bérszámfejtési és kontrolling szolgálta-
tást,

■	 Smart Future Lab Zrt�: 2016 januárjában alapí-
totta az MVM Zrt., melynek elsődleges célja az 
MVM Csoport jövőbeli K+F+I tevékenységének 
szakmai támogatása, ezen belül is az energeti-
kához kapcsolódó üzleti célú startup vállalko-
zások inkubációja, számukra egy fejlesztés- 
támogató platform kialakítása, az induló vállal-
kozások képzése, mentorálása, valamint támo-
ga tásuk az eredményes piacra jutáshoz,

■	 MVM International AG: 2016 augusztusában 
alapította az MVM Zrt�, azzal a céllal alakult, 
hogy különböző nemzetközi megállapodások 
és együttműködések keretében az MVM Cso-
port több évtizedes széleskörű szakmai ta-
pasztalataira támaszkodva tudásmenedzs-
mentet, illetve oktatási célú szolgáltatásokat 
nyújtson a külföldi partnerek számára, illetve 

elősegítse az MVM Csoporton kívüli további 
potenciális magyarországi érintettek (pl� fel-
sőoktatási intézmények) közreműködését, és 
más nemzetközi szervezetekkel történő kap-
csolattartását,

■	 NRG Finance Kft�: villamosenergia-termelést, 
hő értékesítést és eszköz bérbeadási tevékeny-
séget végez,

■	 Rába Energiaszolgáltató Kft�: hosszú távú szer-
ződések keretében ipari parki energiaszolgálta-
tó jelleggel látja el a Rába Csoport telephelyein 
(összesen 6 helyen) az ott található cégeket kü-
lönböző energiafajtákkal, valamint üzemeltetési 
szolgáltatásokat végez,

■	 MVM Titán Zrt�: 2017 februárjában alapította az 
MVM Zrt. gőzkazán gyártási tevékenység önálló 
végzése céljából� A Társaság jelenleg saját tu-
lajdonú ingatlan- és eszközbérleti tevékenysé-
get folytat�

■	 NKM Nemzeti Közművek Zrt.: fő tevékenysége 
a vagyonkezelés,

■	 NKM Optimum Zrt�: az NKM Plusz Zrt�-t tulaj-
donló holdingvállalat, amely az NKM brand alá 
tartozó tagvállalatok alaptevékenységéhez 
(áram és földgáz értékesítés, valamint hálózati 
szolgáltatások) nem kapcsolódó termékek és 
szolgáltatások kialakításáért, piacra viteléért és 
életciklus menedzsmentjéért felelős,

■	 NKM Plusz Zrt�: feladata, hogy megszervezze az 
NKM lakossági ügyfelek részére szóló hűség- és 
kedvezményprogramját, valamint az NKM brand 
alá tartozó tagvállalatok többi tagvállalata, illet-
ve az NKM brand alá tartozó tagvállalatokhoz 
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nem tartozó, de azzal partnerségi viszonyban 
levő harmadik felek kedvező üzleti ajánlatait el-
juttassa az NKM lakossági ügyfeleihez,

■	 NKM Energia Zrt.: fő tevékenysége a villamose-
nergia- és gázkereskedelem,

■	 NKM Áramhálózati Kft.: fő tevékenysége a villa-
mosenergia-elosztás,

■	 NKM Földgázhálózati Kft.: fő tevékenysége a 
gázelosztás,

■	 NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.: fő tevé-
kenysége a gázelosztás,

■	 FLOGISTON Kft.: fő tevékenysége a mérőmű-
szer-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,

■	 Grape Solutions Zrt.: fő tevékenysége a szoft-
verfejlesztés,

■	 NKM Ügyfélkapcsolati Kft.: fő tevékenysége az 
egységes ügyfélkapcsolati tevékenység ellátá-
sa az NKM brand alá tartozó tagvállalatokon 
belül,

■	 NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.: fő tevékenysé-
ge Oroszlány város és Bokod község távhő és 
használati melegvíz szolgáltatásának biztosítása,

■	 NKM WATT ETA Kft: a villamos ipari kivitelezés-
sel és közvilágítás üzemeltetéssel foglalkozik,

■	 H2O Energy S.R.L.: romániai vízerőművet tulaj-
donló Társaság, melynek fő tevékenysége villa-
mosenergia-termelés,

■	 MVM ZG Solar Kft�: az MVM Zöld Generáció 
Kft.-ből kiválással létrejött Társaság, mely két 
darab, egyenként 20 MW teljesítményű, saját 
tulajdonú naperőművet üzemeltet Pakson és 
Felsőzsolcán,

■	 e-Mobi Nonprofit Kft.: fő tevékenysége az 
elektronikus töltőberendezések üzemeltetése, 
karbantartása és az állami szereplőknek nyújtott 
e-flottaszolgáltatás,

■	 MVM XPert Zrt�: az MVM OVIT Zrt� távvezetéki 
és alállomási tevékenységét vette át�

A konszolidációban társultként kezelt 
vállalkozások:

Közös vezetésű vállalkozások:

■	 „EKS Service” Kft.: döntően távvezeték, alap-
építés és felújítás, illetve korrózióvédelemmel 
foglalkozó Társaság�

Társult vállalkozások:

■	 Dunamenti Erőmű Zrt.: villamosenergia-terme-
lést végző vállalkozás, amelyben az MVM Zrt.-
nek jelentős részesedése van,

■	 Mátrai Erőmű Zrt.: alapvetően villamosener-
gia-termelést és ehhez kapcsolódó szénbányá-
szati tevékenységet folytató vállalat, amelyben 
az MVM Zrt.-nek jelentős részesedése van,

■	 Déli Áramlat Magyarország Zrt�: a Társaság a 
Déli Áramlat magyarországi szakaszának projekt-
cége� A projektcég jelenleg nem folytat tevé-

kenységet, mivel a projekt megvalósulása nem 
valószínű. 

■	 Agri LNG: a projekt célja biztosítani, hogy az az-
eri földgáz eljusson Közép- és Délkelet-Európa 
államaiba� A projekt keretében az azerbajdzsáni 
Sangachal terminált csővezeték kapcsolná össze 
a Grúzia Fekete-tenger melléki Kulevi kikötőjé-
vel, ahol cseppfolyósító terminál építését terve-
zik� Az AGRI földgázvezeték projektben érintett 
országok a következők: Azerbajdzsán, Grúzia, 
Magyarország és Románia� A Társaság a megva-
lósíthatósági tanulmányt elvégezte, a projekt 
további sorsáról még nem született döntés�

■	 Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt.: fő tevékenysé-
ge a földgáz-kereskedelem� 

■	 Drone Technologies Kft.: fő tevékenysége olyan 
adatbázis-kezelő szoftver fejlesztése, amely 
drónra szerelt érzékelők által begyűjtött ada-
tokból képes a távvezetékek optimális kiépíté-
séhez, karbantartásához információkat szolgál-
tatni�

■	 Poizo Kft.: fő tevékenysége egy infravörös, a je-
lenlegi fűtési rendszerek mellett használható 
kiegészítő fűtőegység fejlesztése.

■	 Gerecsegáz Kft.: fő tevékenysége saját tulajdo-
nú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése�

■	 Komunálinfo Zrt.: fő feladatai közé tartozik szak-
ági közműtérképek készítése, ipari geodéziai, 
valamint közműnyilvántartási munkák magas 
színvonalú elvégzése�

■	 Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.: fő te-
vékenysége távhő- és melegvíz szolgáltatás, va-
lamint villamosenergia-termelés,
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■	 Smart Charging Kft.: fő tevékenysége egy átfo-
gó, útvonaltervezésen és akkumulátor töltöttsé-
gi állapoton alapuló, intelligens töltéstervező 
alkalmazás prototípusának kifejlesztése�

A Jelentésben szereplő társaságok bővebb be-
mutatását az MVM Csoport tagvállalatainak saját 
honlapjai tartalmazzák�

“Elosztó Társaságaink kiemelt célja volt 2019-ben 
is a korábban kidolgozott eszközstratégia megva-
lósítása. Az eszközstratégia végrehajtásán keresz-
tül cél a fokozódó ügyféligények minél magasabb 
szintű kiszolgálása mellett a hálózati minőségi 
mutatók és a hálózat állapotának javítása, vala-

mint a Tiszta Energia Csomag kihívásainak és a 
nemzeti klímavédelmi céloknak való megfelelés. 
Mindez digitalizációs és innovációs törekvéseket, 
valamint a megújuló energia termelők hálózatba 
való integrálásának elősegítését is jelenti.

Az NKM Áramhálózati Kft. kiemelt célként fogal-
mazta meg a klímavédelmi célok közül a madárvé-
delem szem előtt tartását. Ennek keretében a fej-
lesztési irányok az országos madárvédő szerveze-
tekkel és a nemzeti parkokkal közösen kerültek 
meghatározásra. 2018-ban a Kiskunsági Nemzeti 
Park területén indult el az a projekt, amelynek so-
rán 2019. év végére Tatárszentgyörgy és Kunpe-
szér térségében 35 kilométer hosszan elkészült a 
korábbi légvezetékes hálózat földkábelbe helye-
zése, amely megvédi a túzokokat a vezetékek 
okozta sérülésektől. A munka legkritikusabb ré-
széhez egy speciális láncos kotrógépet kellett 
használni, amely alkalmas volt a kábelárok kiásásá-
ra, megkímélve a Kiskunsági Nemzeti Park ősgye-
pes területét. Az áramütés okozta madárelhullá-
sok csökkentése érdekében mindennapos az 
együttműködés a nemzeti park igazgatóságainak 
szakembereivel és a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesülettel. Az NKM áramhálózati 
Társaságának elosztói területén a középfeszült-
ségű oszlopok negyede már madárvédő szigete-
léssel és kereszttartó szerkezettel van ellátva�

A földgázelosztó Társaságok (NKM Földgázháló-
zati Kft., NKM Észak – Dél Földgázhálózati Zrt.) 
eszközstratégiájában kiemelt cél az élet- és va-

gyonbiztonság biztosítása mellett a szolgáltatás 
minőségének javítása. Ennek keretében tovább 
folytatódott a 2018-ban megkezdett átfogó re-
konstrukciós program, amely tartalmazza:

– a nem védett acélvezetékek rekonstrukcióját, 
amellyel jelentősen csökkenthetők a szivárgá-
sok, így a környezet terhelése is;

– a fogyasztói főelzárók és szakaszoló elzáró sze-
relvények rekonstrukcióját, amely akció végre-
hajtásával a korszerű, használható elzáró szerel-
vényekkel lehet vészhelyzetek esetén szakaszol-
ni a hálózatokat, kizárni épületeket és ezzel az 
élet- és vagyonbiztonságot megóvni;

– a nyomásszabályozó állomások rekonstrukció-
ját, amelynek során a 30 évesnél idősebb be-
rendezések folyamatos cseréje szerepel.

A házi nyomásszabályozó csere program kereté-
ben nagyobb védelmet és ellátási biztonságot 
jelentő kétfokozatú nyomásszabályozók felszere-
lése történt meg olyan ügyfeleknél, ahol eddig 
régi egyfokozatú nyomásszabályozó volt felsze-
relve. Az 5 éves program 2018-ban kezdődött 
meg, ekkor 20 000 db nyomásszabályozó lett le-
cserélve, a 2019-2022-es évekre további, össze-
sen 230 000 db cseréje lett előirányozva, melyből 
2019-ben 58 918 db került felszerelésre.”

Alkér Zoltán 
infrastruktúra vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.
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MVM-5

„Az eszközstratégia végrehajtásán 
keresztül cél a fokozódó ügyfél
igények minél magasabb szintű 
kiszolgálása mellett a hálózati 
minőségi mutatók és a hálózat 
állapotának javítása, valamint a 
Tiszta Energia Csomag kihívásainak 
és a nemzeti klímavédelmi céloknak 
való megfelelés.”
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KISZOLGÁLT PIACOK, KÜLKÉPVISELETEK

Az MVM Csoport középtávú stratégiájában ki-
emelt cél a cégcsoport nemzetközi jelenlétének 
és láthatóságának megerősítése. Ennek érdeké-
ben az MVM Zrt� külképviseleti irodával rendelke-
zik Brüsszelben és Moszkvában: 

■	 A brüsszeli képviselet közvetlen, meghatározó 
érdekérvényesítő jelenlétet biztosít az európai 
uniós intézményeken keresztül, valamint köz-
vetve az érdekképviseleti szervezetekben foly-
tatott aktív tevékenysége által, mindemellett 
bilaterális kapcsolatrendszert épít ki az MVM 
Csoport tevékenysége által érintett nagyvállala-
tokkal, tanácsadókkal�

■	 A moszkvai képviselet az MVM Zrt� oroszországi 
érdekérvényesítő jelenlétének erősítéséhez, az 
orosz cégekkel és kiemelt állami energetikai in-
tézményekkel való együttműködés fejlesztésé-
hez, továbbá releváns üzleti kapcsolatok kialakí-
tásához járul hozzá�

Az MVM Csoport az MVM Zrt� külképviseletei mel-
lett az MVM Partner Zrt. és annak külföldi fióktele-
pei (Csehország, Szlovákia, Románia) és leányválla-
latai, az MVM Partner Serbia d�o�o� (Szerbia), az 
MVM Partner d�o�o (Horvátország), az MVM Partner 
DOOEL Skopje (Észak-Macedónia), a Magyar Föld-
gázkereskedő Zrt. és leányvállalatai, az MFGK 
Austria GmbH, az MFGK Slovakia s�r�o�, a MAVIR 
ZRt�, az MVM Energy Romania S�R�L�, mint a hol-
dingtársaság leányvállalatai, az MVM Future Energy 

Technology S�R�L� és a H2O Energy S�R�L� (2019� ok-
tóber 3� óta tagja az MVM Csoportnak), az MVM 
OVIT Zrt� , továbbá a NIKER d�o�o� (Horvátország) 
tevékenységei révén jelenik meg a külföldi piaco-
kon. Ezen kívül a svájci székhelyű MVM Internatio-
nal AG társaság működik azzal a céllal, hogy külön-
böző nemzetközi megállapodások és együttműkö-
dések keretében az MVM Csoport több évtizedes 
széles körű szakmai tapasztalataira támaszkodva 
tudás-menedzsmentet, illetve oktatási célú szolgál-
tatásokat nyújtson a külföldi partnerek számára�

A Csoportból az MVM Partner Zrt� villamosener-
gia-nagykereskedelmi tevékenysége 2019-ben 

15 országot fedett le, és a Társaság 12 különbö-
ző nemzet energiatőzsdéjén rendelkezik tag-
sággal� Közvetlen fogyasztói értékesítést a Tár-
saság 2019-ben is csak Magyarországon vég-
zett, ahol villamos energiával, földgázzal és 
egyéb energetikához kapcsolódó szolgáltatá-
sokkal, magas színvonalon elégítette ki a fo-
gyasztói igényeit. A Társaság szerződéses 
terme lési portfóliója révén kiemelt nagykeres-
kedelmi partnere a lakossági villamosenergia-el-
látásért felelős egyetemes szolgáltatóknak, és 
meghatározó szereppel rendelkezik a villamos-
energia-rendszer egyensúlyának megtartását 
elősegítő rendszerszintű szolgáltatások piacán.

102-4

102-6

102-7
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EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG

BOSZNIA- 

HERCEGOVINA

HOLLANDIA

BELGIUM

FRANCIAORSZÁG

SPANYOLORSZÁG

PORTUGÁLIA

NÉMETORSZÁG

CSEHORSZÁG

SZLOVÁKIA

MAGYARORSZÁG

UKRAJNA

ROMÁNIA

BULGÁRIA

M
OLDOVA

MONTENEGRÓ

ALBÁNIA

ÉSZAK-
MACEDÓNIA

SZERBIA

SZLOVÉNIA
SVÁJC

DÁNIA

LENGYELORSZÁG

GÖRÖGORSZÁG

OLASZORSZÁG

HORVÁTORSZÁG

FEHÉROROSZORSZÁG

AUSZTRIA
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1. ábra: Az MVM Partner Zrt. kereskedelmi partnerei
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Villamosenergiaátvitel, rendszerirányítás

„A MAVIR ZRt., mint az átviteli rendszerirányító az 
átviteli hálózat tulajdonosa és üzemeltetője el-
sődleges feladatának tekinti, hogy a dinamikusan 
változó hazai és nemzetközi peremfeltételek mel-
lett biztosítsa a magyar villamosenergia-rendszer 
zavartalan, biztonságos és fenntartható működte-
tését, valamint hatékonyan felügyelje és gyarapít-
sa a hálózati vagyont. 

A változó forrásoldali, fogyasztói és nemzetközi 
környezet által támasztott kihívásokra válaszolva, 
valamint a nemzeti energiapolitikai irányvonalak-
kal összhangban folyamatosan fejlesztjük az átvi-
teli hálózatot. A MAVIR hálózatfejlesztési stratégi-
ája kiemelt fontossággal bír a hazai villamosener-
gia-rendszer közép- és hosszútávú fejlesztési 
terveinek elkészítése során, ezért új hálózatfej-
lesztési módszertanunk és tervezési keretrendsze-
rünk kialakításánál figyelembe vettük az előttünk 
álló évtizedek villamosenergia-rendszereinek 
fundamentális átalakulását. A Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által előírt 
átviteli hálózati beruházások megvalósítását foly-
tattuk; 2019-ben befejeztük a Szabolcsbáka 
750/400 kV-os alállomás és kapcsolódó távvezeté-
ki összeköttetések létesítését. 

Fontosnak tartjuk az innovatív energetikai megol-
dások alkalmazását, valamint a megújuló energia-
termelési módok rendszerintegrációja révén támo-
gatjuk az energiaszektor klímabarát átalakítását.

Eleget téve regionális és európai szintű kötele-
zettségeinek, s legfőképpen a magyar villamose-
nergia-rendszer érdekeinek hatékony képviselete 
érdekében Társaságunk aktívan részt vállal nem-
zetközi fórumok munkájában: az átviteli rendsze-
rirányítók regionális üzembiztonsági együttműkö-
déseiben, piac-összekapcsolási projektekben, to-
vábbá nyilvános konzultációkon keresztül a piaci 
szereplők tájékoztatásában. Döntéshozatali szin-
ten képviselteti magát az átviteli rendszerirányítók 
nemzetközi szervezeteinek (ENTSO-E, TSCNET, 
JAO) vezető testületeiben, nemzetközi érdekérvé-
nyesítő fórumokon (REEF) és globális szakmai 
szervezetekben (CIGRÉ, Eurelectric) egyaránt.

A MAVIR-nál, mint átviteli rendszerirányítónál ösz-
szegyűjtött adatok és információk alapvető for-
rásként szolgálnak mind a hatóságok, mind a pia-
ci szereplők számára. 2019-ben a magyar villamo-
senergia-rendszer (VER) bruttó felhasználása9 – az 
utóbbi évek tendenciáját folytatva – növekedett. 
A MAVIR előzetes adatai szerinti 45,66 TWh fel-
használás 0,53% növekedést jelent. Továbbá a 
MEKH által (2019. Q4-ig) megadott háztartási mé-
retű kiserőművek (HMKE) bruttó naperőműves 
teljesítőképességének (BT: 460,78 MW) adatai 
alapján (azok becsült éves termelése ~0,5 TWh 
volt) az éves növekmény ~0,9%-ra módosult. A 
teljes fotovoltaikus BT: 1 397,08 MW (HMKE: 
460,78 MW; NEM HMKE: 936,3 MW) volt, mely-

9 A bruttó felhasználás – a definíciójának megfelelően – tartalmazza 
a hazai erőművek önfogyasztását, a közcélú hálózattal együttműkö-
dő, de saját célra termelő erőművek termelését.

nek aránya folyamatoson növekszik, míg 2018. év 
végén 7,4%-a, 2019. év végén az előzetes adatok 
alapján 9,9% a VER BT-nek (9441,8 MW). Az im-
port energia továbbra is magas 27,56% részarányt 
képviselt (ugyanakkor a bázis évhez képest mint-
egy 4%-os csökkenés volt megfigyelhető). Első-
sorban a relatív hideg télnek és a fogyasztói szer-
kezet változásának10 köszönhetően 2019. decem-
ber 5-én a napi bruttó csúcsterhelés 7 105 MW, 
valamint 2019. december 4-én a napi teljes bruttó 
villamosenergia-felhasználás 153,027 GWh törté-
nelmi csúcsot ért el.

2019. november 19-én, a bővítés második hullá-
mában Magyarország sikeresen csatlakozott az 

10 A fogyasztói szerkezet változása alatt legfőképp az értendő, hogy a 
korábbi évekhez képest mind a 3X80 Amper alatti (kis fogyasztók), 
mind a 3X80 Amper feletti (ipari) nagyfogyasztók számában és 
fogyasztásában is együttesen növekedés volt kimutatható szinte 
minden áramszolgáltatói területen�

„Elsősorban a relatív hideg télnek és 
a fogyasztói szerkezet változásának  
köszön hetően 2019. december 5én 

a napi bruttó csúcsterhelés 7 105 MW, 
valamint 2019. december 4én a napi 

teljes bruttó villamosenergia
felhasználás 153,027 GWh történelmi 

csúcsot ért el.”

MVM-5
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egységes napon belüli piac-összekapcsoláshoz, 
az XBID-hez a MAVIR és a HUPX részvételével. Az 
összekapcsolás fontos lépést jelent az egységes 
integrált európai napon belüli villamosenergia-pi-
ac felé, mely így már 21 országban működik. Je-
lentősen megnövekedett kereskedett mennyisé-
gekről számoltak be Magyarországon kívül abból 
a hat országból is (Bulgária, Horvátország, Cseh 
Köztársaság, Lengyelország, Románia, Szlovénia), 
amelyek velünk egy időben csatlakoztak a pi-
ac-integrációs projekthez. A rendszer a bővítést 
követően is jól teljesít. Működésünkhöz elenged-
hetetlen a tudatos szakmai utánpótlás és a meg-
lévő humánerőforrásban rejlő kreatív kezdemé-

nyezések ösztönzése. Ezt szolgálja többek között 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemmel kötött hosszú távú együttműködési 
megállapodásunk (ösztöndíj- és K+F program), 
középiskolai utánpótlás-programunk (MAVIR 
Mesterek Viadala tanulmányi verseny, MAVIR 
Mester gyakornoki program), valamint a „Le-
gyünk gazdái, csináljuk jobban” belső innovációs 
projekt, amelyeknek köszönhetően nem csak új 
szakembereket vonzottunk magunkhoz, de olyan 
értékes szaktudást is sikerült felszínre hoznunk, 
amelyek hosszú távú sikeres működésünk siker-
kritériumai lehetnek.

A folyamatosan felmerülő rendszerirányítási és 
hálózatüzemeltetési feladataink legmagasabb 
szintű ellátásához keretet biztosít a Társaság 2017-
2020-as stratégiája, melyben megfogalmazott 
Társasági célok hozzájárulnak ahhoz, hogy a stabil 
alaptevékenységünknek és működési kiválósá-
gunknak köszönhetően regionálisan meghatáro-
zó nemzetközi szereplővé és a jövő TSO-jává11 
váljunk�”

Biczók András 
vezérigazgató, MAVIR ZRt.

11 TSO (Transmission System Operator): átviteli rendszerirányító. Mű-
ködési engedély alapján a magyar átviteli rendszerirányító a MAVIR 
ZRt�
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2. ábra: A magyar villamosenergia-átviteli hálózat

AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT HOSSZA (km)
TRANSMISSION NETWORK LENGTH (km)

NYOMVONAL
ROUTE

RENDSZER
CIRCUIT

SZABADVEZETÉK
OVERHEAD LINE

750 kV 266,16 266,16

400 kV 2 297,59 2 994,27

220 kV 1 099,32 1 393,65

132 kV 142,04 199,24

KÁBEL
CABLE

132 kV 16,64 16,64

ÖSSZESEN
TOTAL

3 821,75 4 869,96

Alállomás Substation
Erőmű Power station
750 kV-os vezeték 750 kV line
400 kV-on üzemelő 750 kV-os  vezeték 
750 kV line operating on 400 kV line
400 kV-os vezeték 400 kV line
400 kV-os két rendszerű vezeték 
400 kV double circuit line

220 kV-os vezeték 220 kV line
220 kV-os két rendszerű vezeték 
220 kV double circuit line
400/220 kV-os vezeték 
400/220 kV line
Tervezett Planned
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2. táblázat: A MAVIR ZRt. átviteli hálózati távvezetékeinek hossza  
feszültségszintek szerint (km)

2017 2018 2019

750 kV 268 268 266**

 egyrendszerű 268 268 266

 kétrendszerű 0 0 0

 tervezett 0 -249** 0

400 kV 2 983 2 983 2 994

 egyrendszerű 1 590 1 590 1 601

 kétrendszerű 1 393 1 393 1 393

 tervezett 0 275 149

220 kV 1 394 1 394 1 394

 egyrendszerű 805 805 805

 kétrendszerű 589 589 589

 tervezett 0 0 22

132 kV* 199 199 199

 egyrendszerű 85 85 85

 kétrendszerű 114 114 114

 ebből összesen föld alatti 132 kV - - 17

 tervezett 0 0 0

**  A hivatalos és Üzemi Szabályzat szerint használt feszültségszint 132 kV a 120 kV helyett�
**  A 750 kV-os távvezeték 400 kV-on történő üzemeltetése/beforgatása Szabolcsbáka, Debrecen Józsa 

és Albertirsa alállomásba (2019): Szabolcsbáka-Debrecen Józsa és Debrecen Józsa-Albertirsa viszonylatban 
a 750 kV-os vezeték 400 kV-on üzemel (ld� lejjebb az átviteli hálózati térképet)�

3. táblázat: Az NKM Áramhálózati Kft. elosztó hálózati 
távvezetékeinek hossza feszültségszintek szerint (km)

2019

120 kV 1 065

 ebből összesen föld alatti 120 kV 0

 tervezett 0

1-35 kV 11 373

 ebből összesen föld alatti 1-35 kV 1 387

 tervezett 0

0,4 kV 15 557

 ebből összesen föld alatti 0,4 kV 1 963

 tervezett 0

EU4
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Irányítási struktúra

„A 2019. év üzleti értelemben véve ismét egy igen 
mozgalmas év volt az MVM Csoport és így a Jogi 
és Integrált Vállalatirányítási Vezérigazgató-helyet-
tesi szakterület (a továbbiakban: JIVVH) életében 
is. Ezen időszak komoly feladatai közé tartozott az 
NKM és az MVM Csoport szervezeti integrációjá-
nak támogatása mellett a mindennapi működés 
biztosítása annak érdekében, hogy a cégcsoport 
képessé váljon az iparági trendek jelentette kihívá-
sok megválaszolására. Az integrációval az MVM 
Csoport jelentős szerepet vállalva jelenik meg az 
energetikai értéklánc minden elemében.

A cégcsoport életében természetesen egyéb – 
összetételbeli és méretbeli növekedést kiváltó – 
változások is történtek a 2019. évben, melyek szá-
mos új feladatot adtak a JIVVH szakterület részé-
re. Mindezen jogi természetű kihívásokat sikerült 
megoldani, elősegítve ezzel az MVM Csoport to-
vábbi bővülését.

A szervezeti változások mellett a gazdasági társasá-
gok életét meghatározó jogszabályi környezet fo-
lyamatos alakulása is sok esetben állítja új helyzet 
elé a cégcsoportot, így a jogi szakterület jogalkotás 
értelmezéssel és átültetéssel kapcsolatos feladatai 
2019-ben is lényeges szerepet kaptak. Ezen szerep 
betöltése révén a JIVVH regulációs szakterülete 
közreműködött többek között a cég szabályo-
zás-menedzsment tevékenységének hatékonyabb 
alapokra helyezésében és működtetésében.

Szintén a 2019-es év jelentős feladataként értékel-
hetjük a csoportszintű vállalatirányítási rendszer 
reformjának megkezdését, melynek keretében – a 
további szakterületek támogatásával, az egységes 
működési modell kialakításával – szakmai irány-
mutatást biztosítunk az MVM Csoport számára a 
megfelelően szervezett és koordinált csapatmun-
ka elősegítése érdekében, melynek révén cso-
portszinten biztosíthatóvá válnak a stabil, kiegyen-
súlyozott és harmonikus működés feltételei.

A JIVVH mindezek mellett – a csoportszintű sza-
bályozó dokumentumokban rögzített jogi, regu-
lációs, minőségügyi, környezet-, munka- és tűzvé-
delmi területeken – folyamatosan ellátja a társa-
ságok ezen tevékenységekkel kapcsolatos 
szakmai irányítását, gyakorolja a csoportszintű 
szabályozó dokumentumokban foglalt jogkörö-
ket és felelős a folyamatszponzori feladatokért. 

A 2019. évben egy csoportszintű szabályozó do-
kumentum kidolgozásával új programot vezet-
tünk be a tagvállalatok munka- és tűzvédelmi fo-
lyamatainak és tevékenységeinek fejlesztésére, 
ellenőrzésére, valamint a teljesítmények ponto-
sabb nyomon követésére, amelynek segítségével 
az egész cégcsoportban tovább csökkenhet a 
munkaidő kieséssel járó események időtartama. 

A környezetvédelem tekintetében fejlesztéseink, 
meglévő berendezéseink és telephelyeink üze-
meltetése során továbbra is törekszünk a környe-
zeti elemekre és az ökológiai rendszerekre gyako-

rolt hatások minimalizálására, a károsanyag-kibo-
csátás csökkentésére, a korábban esetlegesen 
bekövetkezett környezeti károk felszámolására, 
követve az elővigyázatosság és a felelős gondos-
kodás alapelveit.”

Dr. Cseh Tamás Zoltán 
jogi és integrált vállalatirányítási 

 vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.

MVM Csoport irányítása 

Tekintettel az elismert vállalatcsoportba tartozó 
ellenőrzött társaságok számára, valamint a 2019. 
év folyamán az MVM Csoport összetételét és mé-
retét érintő változásokra, irányítási szempontból a 
hangsúly a tulajdonosi alapokra (társasági jogi 
eszközökre) helyezett irányítás felé tolódott el�

Az MVM Csoport irányításának eszközkészlete 
szempontjából megkülönböztetendőek az elsőd-
leges, illetve a másodlagos irányítási eszközök� 
Előbbiek a létesítő okiratok hatásköri szabályain, 
míg utóbbiak az MVM Zrt� mint holdingközpont 
által kiadott csoportszintű szabályozókon keresz-
tül nyilvánulnak meg�  

MVM-5
„Ezen időszak komoly feladatai közé 

tartozott az NKM és az MVM 
Csoport szervezeti integrációjának 

támogatása.”

102-18
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Irányítási területek

Az MVM Zrt� és a tagvállalatok közötti kapcsolat 
jogi kereteit a társaságok létesítő okiratai, egyes 
esetekben a társaságok közvetlen tulajdonosával 
tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött meg-
állapodások, valamint az elismert vállalatcsopor-
ton belül megkötött uralmi szerződések határoz-
zák meg. Az MVM Zrt. egyes vezetői a Csoport 
stratégiai céljaival összhangban gondoskodnak a 
felelősségi körükbe rendelt, a vállalatcsoportba – 
és az MVM Zrt� közvetlen tulajdonába vagy tulaj-
donosi joggyakorlásába – tartozó társaságok szak-
mai irányításáról és felügyeletéről. Ezen tevékeny-
ség keretein belül ellátják az MVM Zrt� és az adott 
társaság közötti viszonylatban különösen a(z)

■	 elsődleges tulajdonosi kapcsolattartói felada-
tokat,

■	 tevékenységhez kapcsolódó üzleti és szakmai 
felügyeletet,

■	 engedélyesi tevékenység felügyeletét,
■	 tulajdonosi döntések meghozatalának kezde-

ményezését és koordinációját�  

Az MVM Csoportba tartozó, a GET szerint műkö-
dő, földgázelosztó, illetve földgáztároló engedé-
lyes társaság, valamint a VET szerint működő átvi-
teli rendszerirányító, illetve elosztói engedélyes 
társaság vonatkozásában az irányítási terület jog-
köre szakmai felügyeletet jelent, és ennek gyakor-
lása során köteles gondoskodni a szétválasztási 
szabályok betartásáról�

Központosított funkcionális egységek 

Az MVM Zrt. funkcionális területei a hatékony mű-
ködés érdekében a csoportszintű horizontális ko-
ordináció12 és a specifikus szakmai támogatás so-
rán az irányítási eszközök széles spektrumát alkal-
mazzák (a szabályozástól akár az integrációig)� 
Ilyen például a központosított beszerzés�

Szolgáltató központok

Az MVM Csoporton belül egyes társaságok ren-
deltetése, hogy bizonyos tevékenységekre szako-
sodott belső szolgáltatóként működjenek közre a 
Csoport életében� Ilyenek például az MVMI Zrt�, 
MVM BSZK Zrt�, Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt� A 
szolgáltató tagvállalatok által nyújtott szolgáltatá-
sok igénybevétele csoportszintű elvárás a többi 
társasággal szemben� 

Csoportszintű szabályozói hierarchia

A szabályozási hierarchia többszintű struktúrában 
valósul meg, és a szabályozási rendszer struktúrá-
jának kialakítása a hierarchia magasabb szintjétől 
az alacsonyabb szint felé történik, tehát az MVM 
Zrt.-től mint holdingközponttól kiinduló szabályo-
zó dokumentumoknak megfelelően kerülnek ki-
alakításra a társasági szintű dokumentumok. Azo-
kon a területeken ugyanis, amelyekre a csoport-

12 horizontális koordináció: az azonos tevékenységi és hatásköri 
szinten lévő szervezeti egységek (személyek) közötti kommunikáció

szintű szabályozás nem tér ki, a társaságok önálló 
szabályozásokat hozhatnak létre� A hierarchia ala-
csonyabb szintjén lévő szabályozók azonban nem 
lehetnek ellentétesek a magasabb szinten elhe-
lyezkedő szabályozókkal. A csoportszintű szabá-
lyozók külön társasági hatályba léptetés nélkül, 
automatikusan érvényesek a hatályuk alá tartozó, 
elismert (ellenőrzött) társaságokra nézve is. Ezzel 
szemben az elismert vállalatcsoportba nem tarto-
zó társaságok esetében a csoportszintű szabályo-
zókban foglalt rendelkezések egyedi társasági 
jogi aktusokon keresztül tudnak a társasági belső 
szabályozásban érvényesülni�

A csoportszintű szabályozási hierarchia 4 szintre 
osztható:

I� Szabályozási szint

■	 Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabály-
zat: A csoportszintű stratégia megvalósítása ér-
dekében az MVM Csoport mint heterogén tár-
saságokból álló kollektíva alapvető szervezeti, 
működési kereteit, és az irányítási rendszer alap-
elveit meghatározó, a szabályozási hierarchia 
legmagasabb szintjén lévő dokumentum. Jóvá-
hagyására az MVM Zrt� Igazgatósága jogosult� 
2019-ben felülvizsgálatra és átdolgozásra került�

II� Szabályozási szint

■	 Csoportszintű szabályzatok: Az MVM Zrt. Igazga-
tósága által az összehangolt és egységes cso-
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portszintű cselekvés és irányítás biztosítása érde-
kében elfogadott, az MVM Csoport működését 
meghatározó fő folyamatok mentén a szakterü-
letek működését egységes keretszabályozásként 
kötelezően meghatározó dokumentum.

III� Szabályozási szint:

■	 Csoportszintű folyamatutasítások: Az MVM Zrt. 
vezérigazgatója által az összehangolt és egysé-
ges csoportszintű cselekvés és irányítás biztosí-
tása érdekében elfogadott, a csoportszintű sza-
bályzatokban meghatározott működési folya-
matok egymást követő tevékenységeit, lépéseit 
kötelezően rögzítő, azt folyamatmodellel leíró 
csoportszintű szabályozó dokumentum. 

■	 Csoportszintű határozatok: A csoportszintű sza-
bályzatokban és csoportszintű folyamatutasítá-
sokban meghatározott folyamatok részét nem 
képező egyedi ügyekben – eseti jelleggel – az 

MVM Zrt� Igazgatósága vagy az MVM Zrt� vezér-
igazgatója által kiadott csoportszintű szabályo-
zó dokumentum�

IV� Szabályozási szint:

■	 Tagvállalati dokumentumok: A tagvállalati mű-
ködéshez szükséges funkcionális területeket 
szabályozó, kötelező érvényű dokumentumok. 
●	 Szervezeti és működési szabályzat: a társasá-

gok saját szervezeti és működési jellemzőit 
leíró dokumentum� Célja a stratégia megvaló-
sítását szolgáló szervezeti struktúra rögzítése, 
az egyes szervezeti egységek főbb feladatai-
nak meghatározása, és a belső működés 
alapjainak lefektetése�

●	 Belső szabályzat: A csoportszintű szabályza-
tok által társasági hatáskörbe utalt, nem érin-
tett területek magas szintű, átfogó, illetve a 
folyamatalapon nem szabályozható területek 

leíró jellegű szabályozásaként szolgáló szöve-
ges dokumentum� Például egy tagvállalat be-
szerzési szabályzata�

●	 Folyamatutasítás: Társaságok belső szabályo-
zó dokumentuma, amely meghatározott mű-
ködési folyamat egymást követő tevékenysé-
geit, lépéseit (eljárásrendjét) folyamatmodell-
ben rögzíti, és a társaság szervezeti egységei 
közötti egyértelmű felelősség- és hatás-
kör-megosztást tartalmazza� Példa: egy társa-
ság raktározott anyag kiadására vonatkozó 
folyamatutasítása�

●	 Munkautasítás: A munkautasítás a belső társa-
sági szabályozási hierarchia következő szintje, 
amely a napi operatív munkavégzés részletes 
szabályozására szolgáló, lehetőség szerint fo-
lyamatalapú utasítás� Példa: egy társaság füg-
getlen nukleáris biztonsági felügyeleti tevé-
kenységének munkautasítása�

Az I�-II�-III� szabályozási szint dokumentumai szabá-
lyozzák a társaságok és az uralkodó tag közötti kap-
csolatot, illetve a társaságok uralkodó tag felé irá-
nyuló kötelezettségeit, ennek megfelelően egyér-
telműen rögzítik az uralkodó tag és a társaságok 
közötti feladat- és felelősség elhatárolását. Az MVM 
Csoport egyes tagjainak dokumentációs rendsze-
rét az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásain, 
illetve a társaságokra vonatkozó egyes szabványok, 
jogszabályok követelményein túl az uralmi szerző-
dések és a csoportszintű szabályozók határozzák 
meg� Ezen dokumentumok elvárásai épülnek be a 
társaságok saját dokumentációs rendszerébe�
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Jogalkotásban való részvétel

A szervezeti változások kapcsán az MVM Csopor-
tot érintő, meghatározott szabályozási feladatok 
összehangolása, egységes módszertan szerinti 
kezelése, a jogalkotási folyamatokban történő ak-
tívabb részvétel, továbbá az egységes dokumen-
tációs követelmények és a stratégiai célok meg-
valósulása érdekében egy új, átgondolt szabályo-
zás-menedzsment rendszer került bevezetésre a 
cégcsoporton belül. Ennek megfelelően 2019-
ben hatályba lépett Az MVM Csoport Szabályo-
zás-menedzsment Szabályzata (a továbbiakban: 
Szabályzat), amely az eddigi gyakorlatot átstruk-
turálva működőképesebbé és hatékonyabbá te-
szi, kvázi új alapokra helyezi az eddigi szabályo-
zás-menedzsment tevékenységet�

A csoportszintű szabályozás-menedzsment legfel-
sőbb testülete a Szabályozási Bizottság (a további-
akban: SZB)� Az SZB tagjai az MVM Zrt� meghatáro-
zott szakterületi vezetői, illetve az általuk delegált 
személyek, az SZB ülések összehívása, vezetése és a 
bizottsági döntések meghozatala pedig az MVM 
Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében 
szabályozási feladatokat ellátó szakterületeket ve-
zető vezérigazgató-helyettesek hatáskörébe tarto-
zik. Lehetőség van arra, hogy az SZB ülésén bármely 
érintett MVM Zrt� szakterületi vagy MVM Csoport 
társasági képviselő részt vegyen.

A rendszeresen ülésező SZB kiemelt feladata, 
hogy a hazai és európai uniós jogszabály-előké-

szítés, -alkotás és -módosítás során felmerülő 
csoportszintű szabályozási kérdéseket megvitas-
sa, a szükséges kapcsolódó feladatokat meghatá-
rozza, szabályozási kérdésekben az MVM Csoport 
érdekeket beazonosítsa és megfogalmazza, szük-
ség szerint szakmai érdekképviseleti tevékenysé-
get fejtsen ki meghatározott kiemelt témákban, 
tevékenységéről folyamatosan tájékoztatva az 
MVM Zrt. felső vezetését. 

Az SZB tevékenységét támogató és a szabályozá-
si feladatok végrehajtásában részt vevő operatív 
munkacsoport a Regulációs Munkacsoport (a to-
vábbiakban: RMCS)� Az RMCS az MVM Zrt� regu-
lációs szakterülete által koordinált, szakmai szintű, 
operatív szinten tevékenykedő szabályozási egy-
ség� Az RMCS-be tagot az MVM Zrt� szervezeti 
egységei és meghatározott MVM Csoport társa-
ságok is delegálnak, de – szükség esetén – bárki 
bevonható a feladatok elvégzésébe� Az RMCS ki-
emelt feladata a beérkezett jogszabály-terveze-
tek, jogszabály kezdeményezések véleményezé-
se, az azzal kapcsolatos javaslatok megfogalmazá-
sa. RMCS feladat továbbá az SZB működésének 
háttértámogatása, a csoportszintű szabályozási 
döntések szükség szerinti előkészítése, a központi 
szabályozási koordinációt igénylő feladatok ellátá-
sa, döntés-előkészítő anyagok, vélemények össze-
állítása, valamint az SZB által szabályozási szem-
pontból kiemeltnek minősített csoportszintű 
ügyekben egyedi elemzések, értékelések lefolyta-
tása� Az SZB üléseken ún� szabályozási státuszje-
lentések kerülnek megtárgyalásra� A szabályozási 

státuszjelentés egyrészt keretet ad az SZB ülések 
napirendjéhez, másrészt teljes körűen dokumen-
tálja a csoportszinten jelentős szabályozási folya-
matokat, feladatokat. A dokumentum lehetőséget 
biztosít továbbá arra is, hogy az MVM Zrt�-hez be-
érkező, rendszeres tagvállalati jelentések alapján 
naprakész információk álljanak az SZB tagok ren-
delkezésére a csoportszinten is jelentős, kiemelt 
szabályozási témákat illetően.

A jogszabály-monitoring tevékenység egyrészt a 
hazai és unió-s szabályozási témák tekintetében a 
külső források (pl. kormányzati portál, az Országy-
gyűlés honlapja stb.) figyelemmel kísérését, más-
részt a cégcsoportot érintő – alapvetően az ener-
getikai és jelentősebb pénzügyi-gazdasági tárgyú 
– joganyagok tekintetében a Magyar Közlönyben 
megjelent jogszabályok és normatív határozatok, 
valamint az Országgyűlés előtt lévő releváns tör-
vénytervezetek lényegre törő összefoglalását, be-
mutatását foglalja magában� A jogszabály-moni-
toring tevékenység eredményei – a releváns jog-
szabály-változásokról történő tájékoztatás és 
figyelemfelhívás érdekében – a rendszeresen ösz-
szeállításra kerülő ún. jogszabályfigyelőn keresztül 
jutnak el az MVM Csoport szakterületei részére�

Az új szabályozás-menedzsment eredményekép-
pen az MVM Zrt� 2019-ben – a lehetséges keretek 
között – folyamatosan aktív és számos esetben 
kezdeményező közreműködője volt az iparági 
egyeztetéseknek, jogalkotási folyamatoknak, min-
denkor a teljes MVM Csoport érdekeit képviselve�
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A felelős vállalatirányítási rendszer

Az MVM Zrt. működésének rendjét a Társaság 
Alapszabálya határozza meg, amely a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további-
akban: Polgári Törvénykönyv) előírásai alapján és 
azokkal összhangban került elfogadásra�

A legfőbb döntéshozó szerv

Az MVM Zrt� Egyedüli Részvényese 2015� novem-
ber 23� napja óta a magyar állam� A részvények 
felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek ösz-
szességét 2018. augusztus 1-jétől a nemzeti va-
gyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
gyakorolja. A Társaságnál nem működik közgyű-
lés, annak jogait az Egyedüli Részvényes gyako-
rolja úgy, hogy az egyébként közgyűlési hatás-
körbe tartozó ügyekben írásban dönt, és arról a 
Társaság igazgatóságának elnökét és vezérigaz-
gatóját a határozat meghozatalától számított 15 
napon belül írásban értesíti� A döntések a Társa-
ság igazgatóságának elnökével és a vezérigazga-
tóval való közléssel válnak hatályossá� Az Egye-
düli Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozó 
ügyeket a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az MVM 
Zrt� Alapszabálya rögzíti� A törvényben megálla-
pított kizárólagos hatáskörök mellett az Alapsza-
bály számos egyéb kizárólagos hatáskört állapít 
meg az MVM Zrt� Egyedüli Részvényese számára, 
amely jogkörök döntően a Társaság gazdálkodá-
sának szorosabb tulajdonosi kontrollját hivatot-
tak biztosítani, különös tekintettel a jelenleg 

meghatározó állami tulajdon védelmére� Ezen 
túlmenően szerepet kapnak az MVM Csoport el-
ismert vállalatcsoportként történő működésével 
kapcsolatos kizárólagos hatáskörök is�

Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság feladata, hogy az Egyedüli 
Részvényes részére az ügyvezetést a Társaság ér-
dekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Fel-
ügyelő Bizottság legalább 3, legfeljebb 6 tagból 
áll� Elnökét és tagjait az Egyedüli Részvényes vá-
lasztja. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgál-
ni minden olyan előterjesztést, amely az Egyedüli 
Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tar-
tozó ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a 
véleményét köteles az Egyedüli Részvényes elé 
terjeszteni� 

A Felügyelő Bizottság felépítése 2019. év végén 
az alábbi volt (az év folyamán 5 tagról 6 tagra bő-
vült a testület):

■	 elnök: Dr� Virág Miklós
■	 tagok: Dr� Lenkei Mirtill, Fürchtné Bodrogi Karo-

lina, Dr. Benkő Tamás János, Bilinszky Péter; Dr. 
Gonda Zsolt Sólyom 

Állandó könyvvizsgáló

Az Egyedüli Részvényes által választott állandó 
könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a 
számviteli törvényben meghatározott könyvvizs-

gálat elvégzéséről, amelynek során mindene-
kelőtt azt kell megállapítania, hogy a gazdasági 
társaság számviteli törvény szerinti beszámolója 
megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbíz-
ható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, működésének eredmé-
nyéről.

Az Igazgatóság

Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, 
amely legalább 3, legfeljebb 7 tagból áll� A tiszt-
ség betöltésének feltétele a személyekkel szem-
ben támasztott jogszabályi előírások megléte, 
valamint a Polgári Törvénykönyv és az Alapsza-
bály által előírt összeférhetetlenségi szabályok-
nak való megfelelés� A testület 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 
ügyekben, amelyeket a Polgári Törvénykönyv és 
az MVM Zrt� Alapszabálya a kizárólagos hatáskö-
rébe utal� Ez utóbbi jogkörök – hasonlóan az 
Egyedüli Részvényes kizárólagos döntési jogosít-
ványaihoz – alapvetően a Társaság gazdálkodása 
feletti ellenőrzést, illetve az Igazgatóság csoport-
szintű irányítással kapcsolatos feladatainak ellá-
tását hivatottak biztosítani� Az Igazgatóság jogo-
sult arra, hogy kialakítsa a Társaság munkaszerve-
zetét� 

102-22

102-28

102-23
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Az MVM Zrt� Igazgatósága 2019� év végén 7 tagú 
volt:

■ elnök: Kóbor György 
■ tagok: Kádár Andrea Beatrix, Inámi-Bolgár Rita, 

Dr� Cseh Tamás Zoltán, Dr� Galambos Dénes, 
Pekárik Géza, Dr. Murányi Ernő

Az Igazgatóság 2019. évi tevékenysége

Az Igazgatóság a tárgyidőszakban 19 alkalommal 
tartott Igazgatósági ülést, 10 alkalommal pedig 
írásbeli határozathozatal útján határozott� A 2019� 
üzleti évben az Igazgatóság 230 határozatot ho-
zott� Az igazgatósági határozatok téma szerint az 
alábbi csoportokba sorolhatók:

■	 Ügyrendi jellegű határozatok (Pl.: jegyzőkönyv 
elfogadás, napirendi pont felvétel);

■	 Az ülések napirendi pontjaihoz kapcsolódó ér-
demi határozatok, ezen belül
I� Az Egyedüli Részvényes jóváhagyását igény-

lő témák;
II� Az MVM Csoportba tartozó leányvállalatok 

feletti tulajdonosi joggyakorlás körébe tar-
tozó határozatok;

III� Az MVM Zrt� és az MVM Csoport irányításá-
val, illetve irányítási struktúrájával kapcsola-
tos döntések;

IV� Az MVM Zrt� és az MVM Csoport felett meg-
valósuló ellenőrzési feladatok teljesítésével 
kapcsolatos és a hatékonyabb működés biz-
tosítása érdekében meghozott határozatok;

V� Egyéb témakörben (szervezeti kérdések, az 
Igazgatóság saját tevékenységének értéke-
lése stb�) hozott határozatok�

Az Igazgatóság az MVM Zrt. alapszabályában elő-
írtak szerint az ügyvezetésről, a Társaság és Társa-
ságcsoport vagyoni helyzetéről és egységes üzlet-
politikájáról háromhavonta az Egyedüli Részvé-
nyes és a Felügyelő Bizottság számára írásbeli 
tájékoztatást adott� 

A vezérigazgató

A vezérigazgató az MVM Zrt. első számú vezető 
állású munkavállalója, aki ellátja a Társaság ügyve-
zetését, és biztosítja a Társaság operatív vezetését 
azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak az 
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Egyedüli Részvényes és az Igazgatóság hatáskö-
rébe� Minden esetben tagja az Igazgatóságnak� 
Amennyiben az igazgatósági tagsága bármely  
okból megszűnik, úgy azzal egyidejűleg megszű-
nik vezérigazgatói kinevezése is� Amennyiben az 
Egyedüli Részvényes a Társaság vezérigazgatóját 
az Igazgatóság elnökének is megválasztja, jogo-
sult az elnök-vezérigazgatói cím használatára�

Elnök-vezérigazgató 2019� év folyamán: Kóbor 
György

A gazdasági, környezeti és társadalmi 
hatások azonosítása és kezelése

Az MVM Zrt� gazdasági irányítását a gazdasági 
vezérigazgató-helyettes látja el, míg a környezeti 
témákért az EBKM igazgató és a környezetvédel-
mi osztályvezető, a társadalmat érintő témákért a 
kommunikációs igazgató, illetve a humánerőfor-
rás vezérigazgató-helyettes felelős. Az említett 
felelős vezetők feladataikat az MVM Zrt. Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának rendelkezései 
szerint látják el�

■	 2019-ben a gazdasági vezérigazgató-helyettes 
a csoportszintű szabályozó dokumentumokban 
megfogalmazott pénzügyi, treasury és finanszí-
rozási, számviteli, kontrolling, beruházás- és 
programmenedzsment, integrációs és portfólió 
menedzsment, továbbá kockázatkezelési terü-
leteken a társaságok és a belső szolgáltatók 
szakmai irányítását látta el, gyakorolta a cso-

portszintű szabályozó dokumentumokban fog-
lalt jogköröket, és végezte a folyamatszponzori 
feladatokat a szakterülethez tartozó folyamat-
szabályzatok vonatkozásában. Ellenőrizte to-
vábbá a felügyelete alá tartozó társaságoknál a 
kapcsolódó stratégiai mutatószámok teljesíté-
sét� Szakmai irányítást és felügyeletet gyakorolt 
a Csoportba tartozó társaságok felett�

■	 A környezetvédelmi osztályvezető ellátta az 
MVM Zrt� jogszabályokból fakadó környezetvé-
delmi feladatait és kötelezettségeit, valamint 
biztosította, hogy az MVM Zrt. szerződéseiben 
a környezetvédelmi szempontok az elvárt mér-
tékben érvényesítésre kerüljenek� Az EBKM 
(HSEQ) igazgatóval együtt felelős az évente ki-
adásra kerülő, fenntarthatósági teljesítményt 
bemutató csoportszintű jelentés elkészítéséért.

■	 A munkáltatót, illetve az MVM Csoportot a cso-
portszintű társadalmi párbeszéd fórumain és a 
munkáltatói érdekképviseleti, humán szakmai 
szervezetekben – a vezérigazgató felhatalmazá-
sa alapján – a csoportszintű humánerőforrás ve-
zérigazgató-helyettes képviselte�

■	 A kommunikációs igazgató a társadalmi felelős-
ségvállalási tevékenységgel összefüggő, az 
MVM Zrt� érdekkörébe tartozó, valamint a cso-
portszintű döntések végrehajtását irányította és 
felügyelte�

Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében 
az MVM Csoport a Polgári Törvénykönyv rendel-
kezéseit alkalmazza� E tárgyban csoportszinten az 
Etikai Kódex, a Kollektív Szerződés, valamint a 

beszerzési tevékenységet szabályozó csoport-
szintű szabályzat tartalmaz előírásokat a munka-
vállalókkal szemben� 

Az egyes társaságok vonatkozásában a létesítő 
okiraton felül – a csoportszinten érvényesülő sza-
bályokkal összhangban – a társasági kollektív 
szerződések, illetve a belső szabályozó dokumen-
tumok rögzítenek előírásokat az összeférhetetlen-
séggel kapcsolatban� 

Cégjegyzés

A társaság cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai, 
illetve a vezérigazgató által cégjegyzésre felhatal-
mazott munkavállalók jogosultak� Cégjegyzésre 
hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint, az Alapsza-
bályban meghatározottak figyelembevételével, 
kizárólag együttes cégjegyzési jog gyakorlásával 
van lehetőség.
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Értékek 

Értékek, alapelvek, standardek és viselkedési 
normák

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít tevékeny-
sége jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásaira� Az 
MVM Csoport működése a tisztesség, a törvények-
nek és a tulajdonosi elvárásoknak való szigorú meg-
felelés alapelveire épül. Eredményes működésé-
nek, valamint hazai és nemzetközi elismertségének, 
jó hírnevének záloga munkatársainak tudása, ta-
pasztalata, tehetsége, kiemelkedő teljesítménye, 
vállalatcsoport iránti elkötelezettsége, és az MVM 
Csoport által vallott értékek érvényesítése� Az üzleti 
partnereinkkel, valamint a kormányzati és felügyele-
ti szervekkel kialakult bizalmi kapcsolatot csak a 
munkavállalók kötelezettségvállalásával, személyes 
tisztességével lehet hosszú távon megőrizni.

Az MVM Csoport értékeit és viselkedési normáit 
az MVM Csoport Etikai Kódexe rögzíti, melynek 
megismerése és betartása kötelező 

■	 az MVM Csoporton belül valamennyi vezető 
tisztségviselőnek, a munkavállalóknak és a mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyon ke-
resztül foglalkoztatott személyeknek,

■	 az MVM Csoport képviseletében eljáró termé-
szetes és jogi személyeknek�

Az MVM Csoport 2019� évben érvényes Etikai Kó-
dexében rögzített elvárásoknak érvényesülnie kell 

az MVM Csoport tagvállalatai és a jogi személyek 
közötti szerződéses jogviszonyokban is. Az Etikai 
Kódex tartalma folyamatos ellenőrzés tárgyát ké-
pezi� Annak érdekében, hogy az MVM Csoport 
megfelelhessen a tulajdonos és a társadalom ál-
tal, valamint a saját magával szemben támasztott 
elvárásoknak, az alábbi értékeket képviseli:

■	 Agilitás;
■	 Innováció;
■	 Felelősségvállalás;
■	 Biztonság;
■	 Kiválóság;
■	 Ügyfélfókusz�

Az MVM Csoport munkatársaktól elvárt magatar-
tási normái a következők:

■	 Törvényesség, szabálykövetés;
■	 Az MVM Csoport jó hírnevének megőrzése;
■	 Üzleti ajándék, figyelmesség nyújtása, elfoga-

dása, viszonzása során jogszerű és etikus maga-
tartás tanúsítása;

■	 Információ- és adatvédelmi szabályok betartá-
sa;

■	 Összeférhetetlenségi szabályok betartása;
■	 Vállalati tulajdon védelme;
■	 Közéleti szerepvállalás során az MVM Csoport 

érdekeit nem veszélyeztető magatartás tanúsí-
tása�

Az MVM Csoport valamennyi munkatársára vo-
natkozó magatartási normákon túl a vezetői mun-

kakörben dolgozókkal szemben további különle-
ges elvárások érvényesülnek:

■	 Személyes példamutatás;
■	 Beosztottakkal való megfelelő kapcsolat;
■	 Együttműködés más szervezeti egységekkel, 

vezetőkkel.

Mechanizmusok az etikai kérdések és 
aggályok megfogalmazásához

Minden, az Etikai Kódexben foglalt alapértékek-
kel és magatartási normákkal ellentétes, szándé-
kos vagy gondatlan cselekmény, magatartás vagy 
mulasztás etikai vétségnek minősül, amely az eset 
súlyától függő jogkövetkezményeket vonhat 
maga után� Az MVM Csoport munkavállalói, illet-
ve az üzleti partnerek és harmadik személyek név-
vel vagy anonim módon az alábbi csatornákon 
keresztül jelezhetik azt, ha olyan cselekedet jut a 
tudomásukra, amellyel feltehetően megsértették 
az MVM Csoport Etikai Kódexének valamely ren-
delkezését:

■	 központi, védett, üzenetrögzítővel ellátott beje-
lentővonalon, amely a közérdekű bejelentők 
védelmére vonatkozó magyar jogszabályok 
alapján működik;

■	 postai úton, írásban;
■	 személyesen�

A bejelentések minden esetben a csoportszintű 
etikai felelőshöz érkeznek, aki a jelentések admi-
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nisztratív kezelését látja el. A bejelentést tevő 
munkatárs és az érintett munkatársak adatait bi-
zalmasan kell kezelni, mivel az MVM Csoportnál 
egyetlen munkavállalót sem érhet hátrány vagy 
bármilyen egyéb diszkrimináció annak következ-
tében, hogy jóhiszemű módon szolgáltat ilyen in-
formációt�

Abban az esetben, ha egy munkavállalónak etikai 
jellegű tanácsadásra lenne szüksége, vagy bármi-
lyen kérdés merülne fel valakiben az etikai köve-
telmények értelmezése kapcsán, ugyanezen csa-
tornákon keresztül érdeklődhet a csoportszintű 
etikai felelőstől.

A 2019� évben az MVM Csoporton belül nem tör-
tént etikai bejelentés, és nem indult etikai vizs-
gálat�

Etikai kódex

A 2019-ben érvényes Csoportszintű Etikai Kódex 
szerint a köz szolgálata – beleértve a többségi ál-
lami tulajdonban álló gazdasági társaságoknál 
végzett munkát is – önmagában erkölcsi értékkel 
bír, de magas morális követelményeket is támaszt 
a munkavállalókkal szemben� 

Ez egyrészt az általánosnál szigorúbb mércét je-
lent az általános erkölcsi követelményeknek való 
megfelelést tekintve, másrészt azonban olyan hi-
vatásetikai elveknek való megfelelést is, amelyek 
csak a köz szolgálatában állókra vonatkoznak� 

Mindezen célok megvalósításában komoly szere-
pet játszik mind az MVM Csoport Etikai Kódexe, 
mind az Etikai Bizottság�

Az MVM Csoport 2012� óta rendelkezik Etikai Kó-
dexszel� Az MVM Zrt� Igazgatósága által csoport-
szintű szabályzat formájában elfogadott és hatály-
ba léptetett Kódex részletesen szabályozza a 
munkavállalóktól elvárt viselkedési és etikai nor-
mákat, a szervezeti integritást érintően: az etikai 
vagy jogszabály szerinti működésre vonatkozó ja-
vaslatok kezelését, illetve az etikátlan vagy jog-
szabályba ütköző ügyek kezelésének mechaniz-
musát�

Az MVM Csoport az Etikai Kódex megalkotásával 
is kifejezésre juttatja, hogy magáénak tekinti, és 
zsinórmértékként követésre ajánlja mindazon mo-
rális értékeket és elveket, amelyek hozzájárulnak 
az emberi kapcsolatok megerősítéséhez, minősé-
gének javításához, a legjobb tudás szerinti szak-
mai munkavégzéshez, a közös célok megvalósítá-
sához, saját hagyományai és jó hírneve, szakmai 
és intézményi integritásának megóvásához és nö-
veléséhez�

Az Etikai Kódex célja, hogy rögzítse az MVM Cso-
port munkatársaira vonatkozó erkölcsi magatartá-
si szabályokat, segítséget nyújtson a munkatársak 
számára ezek betartásához, tájékoztassa a nyilvá-
nosságot a munkavállalóitól elvárható magatar-
tásról, védje az MVM Csoport kollégáit a vissza-
élésekbe való bevonási kísérletektől, az önkényes 

munkáltatói intézkedésektől és a megalapozatlan 
felelősségre vonástól.

A Kódex hatálya kiterjed az MVM Zrt�-re, és az 
MVM Csoport elismert vállalatcsoportba tartozó 
társaságaira, a magyar jog szerint alapított, és 
működő társaságok esetében az elismert vállalat-
csoportba nem tartozó, de az MVM Zrt� egyedüli 
részvételével működő leányvállalataira. Az MVM 
Zrt. részesedésével működő, egyéb társaságok 
számára javasolt az Etikai Kódexben megfogal-
mazott elvárásrendszer betartása� Az MVM Cso-
port az Etikai Kódexben foglaltak betartását köte-
lezőnek tekinti a vele szerződéses kapcsolatban 
álló valamennyi természetes és jogi személy szá-
mára� 

Az Etikai Kódex és az etikai normák

Az Etikai Kódex olyan magatartási szabályokat, 
elveket és értékeket rögzít, amelyek elősegítik az 
MVM Csoport hiteles és felelősségteljes működé-
sét, valamint általános igazodási pontként a jogi 
normákon túlmutató követelményeket jelente-
nek, amelyek betartása valamennyi munkatárstól 
elvárt� 

Annak érdekében, hogy az MVM Csoport megfe-
lelhessen a magával szemben támasztott elvára-
soknak, elismeri munkatársai, a társadalom és a 
környezet fontosságát, valamint fontosnak tartja 
az alapértékek képviseletét, nevezetesen: meg-
bízhatóság, hitelesség, biztonság, stabilitás, ér-
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tékteremtés, nyitottság, kölcsönös tisztelet, társa-
dalmi felelősségvállalás, integritás, kreativitás, ki-
tartás, csapatszellem, korrupcióellenesség�

Az Etikai Kódex ismerteti az MVM Csoport által 
követett etikai normákat az egészségvédelem, 
biztonság és környezetvédelem; az egyenlő bá-
násmód; a magánszféra és a személyes adatok 
védelme; a kormányzati kapcsolatok; a beszállí-
tók, az üzleti partnerek kiválasztása; a versenytár-
sak, valamint a helyi közösségek, civil társadalom, 
tudományos élet, társadalmi felelősségvállalás 
területén� 

A munkatársaknak munkavégzésük során az MVM 
Csoport értékeit és érdekeit figyelembe véve, 
a legjobb szakmai tudásuk szerint kell eljárniuk� 
A Kódex külön fejezetben foglalkozik a munkatár-
saktól elvárt magatartási normákkal a törvényes-
ség, szabálykövetés; az MVM Csoport jó hírnevé-
nek megőrzése; üzleti ajándék, meghívás nyúj-
tása, elfogadása, viszonzása; információ- és 
adatvédelem; összeférhetetlenség; vállalati tulaj-
don védelme; a közéleti szereplés, a társaság 
képviselete és az árusítási tilalom témaköreiben� 
Megfogalmazza a vezetőktől elvárt, fokozott eti-
kai követelményeket: személyes példamutatás, 
beosztottakkal és más szervezeti egységekkel, ve-

zetőkkel való kapcsolat. Az Etikai Kódex ugyan-
csak rögzíti a köz szolgálatában állókkal szembeni 
erkölcsi követelményekből következő hivatáseti-
kai követelményeket� 

A morális megközelítés hatékonyságát biztosító 
egyik konkrét szabály, hogy az üzletfelektől kapott 
üzleti ajándékot, figyelmességet éves szinten ma-
ximum 30 000 Ft értékben lehet elfogadni olyan 
módon, hogy az ajándékot rögzíteni kell az Etikai 
Kódex szerinti ajándékregiszterben, és minden 
esetben a közvetlen felettes dönt az etikailag meg-
felelő lépésről (pl. az ajándék visszautasítása, jóté-
kony, illetve közösségi célra történő felaján lása). 
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Továbbá minden olyan, a versenytársakkal, az 
ügyfelekkel vagy a beszállítókkal tervezett üzleti 
kapcsolathoz, amely kapcsán felmerülhet az ösz-
szeférhetetlenség gyanúja, részletekbe menő 
vizsgálatot követően a munkáltatói jogkör gya-
korlójának írásos, előzetes engedélye szükséges.

Etikai képzések szükségessége, az etikai ismere-
tek elsajátítása

Az MVM Csoport minden munkavállalójának meg 
kell ismernie az Etikai Kódex rendelkezéseit� Az 
elismert vállalatcsoport valamennyi munkavállaló-
jának munkajogi kötelezettsége az Etikai Kódex 
mint csoportszintű szabályzat rendelkezéseinek 
betartása� Ennek érdekében, illetve a Kódex al-
kalmazásának támogatására a munkáltató tan-
anyagot készít, melyet minden munkavállalónak 
meg kell ismernie, és a benne foglaltakról rend-
szeresen számot szükséges adnia� 

Minden társasági első számú vezető feladata, 
hogy a saját társaságának munkavállalói tantermi 
oktatás keretében (személyesen), vagy a vonatko-
zó központi tananyag elsajátításával (elektroniku-
san) megismerjék az Etikai Kódex rendelkezéseit� 
Ennek érdekében az új munkavállalók belépő ok-
tatáson tájékoztatást kapnak az Etikai Kódex ren-
delkezéseiről. 

Az Etikai Kódex megértése és elsajátítása céljá-
ból az MVM Csoport Etikai Kódex című e-learning 
tananyag és teszt is a rendelkezésükre áll� 

Ezen túlmenően az MVM Csoport Etikai Kódexe, 
az Etikai Bizottsággal és az etikai tárgyú bejelen-
tésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, vét-
ség észlelése esetén a bejelentésre nyitva álló 
módozatok, és közvetlen bejelentési lehetőség is 
elérhető a dolgozók részére az intranet háló-
zaton� 

Etikai Bizottság

Az MVM Csoport az Etikai Kódexben foglalt irány-
elvek gyakorlatba történő átültetésének elősegíté-
sére, az Etikai Kódex rendszeres felülvizsgálatára, 
értelmezésére, szükség esetén az Etikai Kódex 
módosítására irányuló javaslattételre, a vitatott 
esetek, etikai tárgyú panaszok elbírálására, dönté-
sére, a szabályok megsértésének megállapítására, 
állásfoglalások kiadására, illetve a vitás ügyek ren-
dezéséhez szükséges intézkedésekre történő ja-
vaslattételre Etikai Bizottságot hozott létre� 

Ezek közül az Etikai Bizottság kiemelt feladata a 
bejelentések megvizsgálása� 

Az Etikai Bizottság pártatlanul, az Etikai Kódex 
szellemében, a tőle elvárható legnagyobb gon-
dossággal jár el, állásfoglalását az adott ügy kö-
rülményeinek alapos feltárása után, a korábban 
hozott véleményeihez igazodó következetesség-
gel alakítja ki� 

A bizottság ügyrendjét az Etikai Kódex függeléke 
tartalmazza� 

Etikai kódexek integrációja és megújítása

A 2019. év folyamán elkezdődött az NKM brand 
alá tartozó társaságokra is kiterjedő, a jelenlegi 
csoportirányítási modellhez és az MVM Zrt� szer-
vezeti változásához igazodó, integrált, új Cso-
portszintű Etikai Kódex megalkotására irányuló 
szakmai munka, amely alapján a megújított Cso-
portszintű Etikai Kódex kiadása 2020-ban várható.

A megújított Csoportszintű Kódex hatálya kötele-
ző jelleggel terjed ki az MVM Zrt.-re, az MVM Cso-
port elismert vállalatcsoportba tartozó társasága-
ira, valamint az elismert vállalatcsoportba nem 
tartozó, de az MVM Zrt� közvetlen vagy közvetett 
tulajdonában álló leányvállalataira, továbbá irány-
mutatásként a VET, valamint a GET szétválasztási 
szabályaival érintett egyes társaságokra és a kül-
földi székhelyű társaságokra. 

Az MVM Csoport az Etikai Kódexben foglaltak 
betartását kötelezőnek tekinti a vele szerződéses 
kapcsolatban álló valamennyi természetes és jogi 
személy számára�

A megújított Csoportszintű Kódex a személyi ha-
tály kiterjesztésén túl újrafogalmazza az MVM 
Csoport által képviselt értékeket és etikai elvárá-
sokat, a vezetőktől és munkatársaktól elvárt ma-
gatartási normákat, az etikai elvárások teljesü-
lésével kapcsolatos szervezeti felelősségeket, 
vala mint az Etikai Bizottság összetételét és eljá-
rásrendjét�
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SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a rábí-
zott személyes adatok védelmére� Több millió 
energiafogyasztó ügyfél, több ezer üzleti partner, 
több tízezer munkatárs bízza ránk személyes ada-
tai kezelését, ez a bizalom kifejezését jelenti szá-
munkra, amellyel jól, felelősséggel kívánunk élni. 
Mivel az MVM elkötelezett a személyes adatok 
jogszerű kezelése és ezzel a vele kapcsolatba 
lépő természetes személyek jogainak és szabad-
ságainak védelme mellett, ezért erre vonatkozóan 
csoportszintű adatvédelmi szabályozást léptet-
tünk életbe, amelyet a csoportba tartozó társasá-
gaink is alkalmaznak� 

A munkafolyamataink során keletkező dokumen-
tumaink megfelelnek az uniós adatvédelmi ren-
delet, közismert nevén GDPR13 előírásainak. Min-
den, az üzleti kapcsolatainkat szabályozó szerző-
désünkben rendelkezünk a személyes adatok 
célhoz kötött, gondos kezeléséről. Mindegyik 
társaságunk rendelkezik adatvédelmi tisztviselő-
vel, aki támogatja az adatkezelőket az adathasz-
nálati feladataik jogszerű elvégzésében. 

Az MVM Zrt� a http://mvm�hu/adatkezelesitajekoz-
tatok/ felületen, illetve minden társaság a saját por-
tálján tette közzé adatkezelési tájékoztatóit� 

13 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinte-
tében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

A végrehajtott GDPR felkészülési projektünket 
követően minden munkafolyamatunk kialakítása/
végzése során a szabályozásoknak megfelelő sze-
mélyes adatkezelést törekszünk a vállalatcsoport 
szervezeti kultúrájának részévé tenni� A GDPR al-
kalmazásával összefüggésben 2019-ben megje-
lent ágazati törvények új rendelkezéseit figyelem-
be véve átvizsgáltuk és frissítettük az adatkezelé-
seink belső eljárásait. Az NKM Nemzeti Közművek 
társaságcsoport összeolvadásával párhuzamosan 
az adatvédelmi szabályozások felülvizsgálatát is 
megkezdtük, hogy 2020-tól a kibővült Csoport 
szintjén is egységes elvek szerint történhessen a 
személyes adatok kezelése�

Az adatok biztonságának védelme érdekében 
2019-ben a csoportszintű információbiztonsági 
szabályrendszerünket szintén frissítettük� Ez ki-
emelten foglalkozik a céges vagy a cégre bízott 
adatok körültekintő védelmével, az adattulajdo-
nosok érdekeinek szem előtt tartásával. Az elekt-
ronikus adatvédelem technikai eszköztárának fej-
lesztése során adatszivárgás elleni korszerű infor-
matikai megoldást vettünk használatba, amely 

már 2019-ben is több adatvédelmi incidens felde-
rítésében a várakozásainknak megfelelően hatha-
tós támogatást nyújtott�

Az ügyfelek személyes adataival való visszaélés, il-
letve az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt 
panaszok az MVM vállalatcsoportban 2019-ben 
nem voltak� Az MVM Csoport személyes adatkeze-
lési és adatvédelmi szabályzata kimondja, hogy az 
érintetti (pl. munkavállalóktól, ügyfelektől stb. ér-
kező) kérelmek, adatkezelési panaszok adatkezelő 
társaságaink felé történő benyújtása bármilyen for-
mában megtörténhet� Az eddigi tapasztalat szerint 
jellemzően e-mailben vagy hagyományos levélben 
érkeztek kérelmek, adatkezelési panaszok�

2019-ben közvetlenül az érintettektől (többnyire 
ügyfelektől, üzleti partnerektől) érkezett néhány 
adatkezelési kérelem az MVM egyes társaságai-
hoz, amelyeket kivizsgáltunk, és a kérelmek figye-
lembevételével rendeztünk, valamint a vizsgálat 
eredményéről tájékoztattuk a kérelmező érintet-
teket. Olyan adatvédelmi incidensek is előfordul-
tak, amelyeknek adatkezelési kockázata nem volt 
elhanyagolható, ezeket a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság részére bejelen-
tettük� A lefolytatott hatósági vizsgálatok nem 
tártak fel szankcionálásra okot adó körülményt 
2019-ben az MVM Csoportban�

Személyes adatokkal való visszaélésre, ill� elvesz-
tésre vonatkozó panasz a fentiek között sem for-
dult elő.
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Politikák és szabályzatok

A korrupció kiküszöbölése 

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet szentel tevé-
kenysége jogszabályi, erkölcsi és etikai kérdései-
nek. Az MVM Csoport működése a tisztesség, a 
törvényeknek és a tulajdonosi elvárásoknak való 
szigorú megfelelés alapelveire épül� Eredményes 
tevékenységének, valamint hazai és nemzetközi el-
ismertségének, jó hírnevének záloga munkatársai-
nak tudása, tapasztalata, tehetsége, kiemelkedő 
teljesítménye, elkötelezettsége és a cégcsoport 
által vallott értékek érvényesítése� Az üzleti partne-
reinkkel, valamint a kormányzati és felügyeleti 
szervekkel kialakult bizalmi kapcsolatot csak a 
munkavállalók kötelezettségvállalásával, szemé-
lyes tisztességével lehet hosszú távon megőrizni.

Az MVM Csoport működése során nem csak a ha-
tályos korrupcióellenes törvények, jogszabályok 
szerint jár el, hanem létrehozta saját Etikai Kó-
dexét, mely többek között részletesen szabályoz-
za a munkavállalóktól, a beszállítóktól, üzleti part-
nerektől elvárt viselkedési, etikai normákat. 

Az MVM Csoport törekszik arra, hogy beszállítói-
val és üzleti partnereivel olyan kapcsolatot alakít-
son ki, amely a kölcsönös bizalmon és tiszteleten 
alapul. Ennek érdekében csak jó hírű, megfelelő 
képességekkel, szaktudással és referenciákkal 
rendelkező vállalkozásokkal, személyekkel lép 
kapcsolatba� Az üzleti kapcsolatok során jóhisze-

műen és tisztességes módon, a törvényeket és 
előírásokat betartva jár el, csak a jogszabályok ál-
tal megengedett eszközöket használja� A beszállí-
tók kiválasztása azok üzleti ajánlatainak tartalma 
és korábbi referenciái alapján történik, kerülve az 
össze férhetetlenséget, illetve bármilyen, a kivá-
lasztás befolyásolását célzó kivételezést� 

A vállalatcsoport zéró tolerancia elvét alkalmazza 
a korrupció minden módozatára vonatkozólag� 
Részletes szabályzatok határozzák meg a beszállí-
tókkal történő üzletkötés menetét, a szállítók mi-
nősítése szigorú szempontrendszer szerint törté-
nik. 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 egy-
ség pozitív módon minősítette a beszállítót. 

A munkavállalóknak kötelessége a korrupciós 
szándékra utaló körülményeket haladéktalanul, 
írásban bejelenteni. A bejelentést tevő munkatárs 
és az érintett munkatársak adatait bizalmasan ke-
zeli 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 
korrupcióval kapcsolatos ismereteket átadja és az 
ellene való küzdelem formáival megismertesse a 
munkavállalókat� Ennek érdekében – többek kö-

zött – minden új belépőnek el kell végeznie egy 
elektronikus alapú biztonságtudatossági tanfo-
lyamot, mely humán és információbiztonsági is-
mereteket tartalmaz, és amelynek egyik modulja 
kizárólag a korrupció jelenségével foglalkozik�

Minden munkatárs köteles írásban bejelenteni a 
munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek, ha ő 
vagy közeli hozzátartozója a munkáltatóval rend-
szeres gazdasági kapcsolatban álló, illetve a mun-
káltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató 
gazda sági társaságnak korlátlanul felelős tagja, 
többségi-, meghatározó tulajdonosa, vezető 
tisztségviselője, vagy a teljesítésbe bevont mun-
katársa, megbízottja, alvállalkozója, tanácsadója, 
vagy a jövőben az kíván lenni. A társaság munka-
társa e minőségében nem vehet részt olyan gaz-
dasági társaság vagy egyéb szervezet pályázatá-
nak elbírálásában, amelyben neki vagy hozzátar-
tozójának tulajdonosi vagy egyéb érdekeltsége, 
illetve vezető tisztsége van. Az érintett az össze-
férhetetlenségi ok keletkezését haladéktalanul 
köteles bejelenteni, és az összeférhetetlenséget 
megvalósító cselekménytől, intézkedéstől tartóz-
kodni� A munkatárs munkaviszonyának fennállása 
alatt nem dolgozhat együtt, illetve nem végezhet 
szolgáltatást azon társaságok vagy személyek szá-
mára, akivel a Csoporton belüli munkakörével 
összefüggésben is kapcsolatban áll�

Az összeférhetetlenségi vizsgálat a felvételi eljá-
rásban résztvevő pályázókra és a beszállítókra 
egyaránt kiterjed�
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További korrupcióellenes lépés a felvételre jelent-
kező leendő munkavállalók biztonsági szempontú 
átvilágítása� A folyamat részét képezi a biztonsági 
beszélgetés, a referenciák, a múltban előforduló 
esetleges negatív események felderítése és elle-
nőrzése is. A biztonsági interjú – többek között – 
kiterjed a korábbi munkahelyeken végzett felada-
tokra, tevékenységekre, összeférhetetlenségi kér-
désekre is�

Korrupciós események száma és a megtett 
intézkedések

2019-ben az MVM Csoport tagvállalatainál, vala-
mint az MVM Zrt�-ben korrupciós cselekmények 
elkövetése miatt nem indult hivatalos eljárás, illet-
ve ilyen tárgyú megkeresés hatóságoktól sem ér-
kezett� Egyetlen vesztegetésgyanús kísérlet jutott 
a biztonsági terület tudomására, mely alapján a 
szükséges belső intézkedések megtörténtek. 
2018-ban a belső normák, szabályok megsértésé-
nek gyanújával indult egy eljárás, melynek vizsgá-
lata 2019-ben zárult� 

A vizsgálóbizottság az említett esetben nem álla-
pított meg törvénysértést� Adatszivárgással, jogo-
sulatlan adatkezeléssel kapcsolatos incidensek 
miatt több belső eljárás is folyt, melyek a szüksé-
ges intézkedések megtételével zárultak� Ezen fel-
ül közérdekű adatigénylések is érkeztek az MVM 
Zrt.-hez különböző témákat érintően, melyeket a 
Társaság a vonatkozó törvényi előírásoknak meg-
felelően megválaszolt.

A versenyellenes viselkedés megakadályozása

Az MVM Csoport támogatja a tisztességes és nyílt 
versenyt valamennyi piacon, belföldön és külföl-
dön egyaránt� Tevékenységét a tisztességes ver-
seny normáival összhangban és az érvényes ver-
senyjogi szabályokat tiszteletben tartva végzi� A 
versenytárs-elemzésekhez, piaci előrejelzésekhez 
felhasznált adatokat, információkat csak jogszerű-
en, tisztességes úton, illetve a nyilvánosan közzé-
tett elemzéseket felhasználva szerzi be� 

Az MVM Csoport a nagykereskedelmi energiapia-
cokon való átlátható és feddhetetlen eljárása ér-
dekében REMIT Bizottságot14 működtetett, az 
egyéni versenyt támogató magatartásokra vonat-
kozó elvárásokat részletesen a társaságcsoport 
2019-ben hatályos etikai szabályzata tartalmazza�

Az MVM Csoport folyamatosan kapcsolatot tart 
és együttműködik az állami szervekkel, intézmé-
nyekkel. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisz-
tességes módon, a jogszabályokat betartva jár el, 
és kizárólag a jogszabályok által megengedett 
eszközöket használja� 

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopó-
liumellenes rendelkezések megszegésével kap-

14 REMIT Bizottság: az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (Regulation on wholesale Energy Market Integrity Transpa-
rency) értelmében bevezetett ágazatspecifikus jogi keretrendszer 
alapján létrehozott bizottság a nagykereskedelmi energiapiacok 
nyomon követéséhez, melynek célja a piaci manipuláció észlelése 
és megelőzése.

csolatos tényállásokat a tisztességtelen piaci ma-
gatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 
1996� évi LVII� törvény azonosít� Az MVM Zrt� a 
nyilatkozat megtételekor nem vesz részt ilyen el-
járásban ügyfélként, illetve nem folytat olyan ma-
gatartást, amely a hivatkozott törvény rendelke-
zéseibe ütközne�

Környezeti politika

Az MVM Csoport nagy hangsúlyt fektet a környe-
zetvédelemre� A környezeti politikájában többek 
között kötelezettséget vállal arra, hogy:

■	 a villamos és hőenergia termelése során támo-
gatja az Európai Unió elvárásainak megfelelően 
kitűzött nemzeti klímapolitikai célok elérését, 
valamint a Nemzeti Energiastratégiában foglal-
tak megvalósítását;

■	 folyamatosan megfelel a tevékenységeire vo-
natkozó (hazai és uniós) jogszabályoknak, szab-
ványoknak, hatósági és belső előírásoknak és 
ezt partnereitől is elvárja; 

■	 Magyarország energiaiparának meghatározó 
szereplőjeként partnerei és a többi piaci sze-
replő előtt példát mutat a tevékenységi körébe 
tartozó, környezetvédelmet érintő területeken;

■	 tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatá-
sait folyamatosan figyelemmel kíséri, részt vesz 
az „elérhető legjobb technika” kialakításában, 
és annak alkalmazásával törekszik a negatív ha-
tások megelőzésére és a kockázatok elfogad-
ható szintre való csökkentésére;
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■	 feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigye-
li azokat a kritikus tevékenységeket, amelyek 
jelentős mértékű tényleges vagy potenciális ha-
tást fejtenek/fejthetnek ki a környezetre;

■	 környezetvédelmi teljesítményének folyamatos 
ellenőrzésével és fejlesztésével az energiataka-
rékosságot, valamint a természeti erőforrások 
felhasználásának észszerűsítését célozza meg;

■	 a felhagyott telephelyek rekultivációinak, a te-
rületek újrahasznosításra való alkalmassá tételé-
nek tekintetében a legnagyobb gondossággal 
jár el;

■	 az éves fenntarthatósági teljesítményt bemuta-
tó jelentésével rendszeresen tájékoztatja érde-
kelt feleit tevékenységeinek környezeti hatásai-
ról, illetve az elért eredményeiről;

■	 folyamatosan fejleszti a munkatársak szakmai fel-
készültségét, gondoskodik a fenntartható gazdál-
kodás és a környezet védelme iránti elkötelezett-
ségük, környezettudatosságuk fejlesztéséről;

■	 folyamatos párbeszédet folytat az érdekelt fe-
lekkel, együttműködik a közigazgatási szervek-
kel és valamennyi hatósággal a környezetszeny-
nyezés, valamint a veszélyhelyzetek megelőzé-
se és elhárítása érdekében;

■	 részt vállal a környezetvédelmi/fenntarthatósá-
gi célú társadalmi kezdeményezésekben;

■	 támogatja társaságainál a környezetközpontú 
irányítási rendszer bevezetését, valamint fej-
lesztését�

A csoportszintű politika a vállalatcsoport minden 
tagjára érvényes� Az MVM Csoport rendszeresen 

felülvizsgálja a környezeti politikának való megfe-
lelést�

Környezeti megfelelés

Az MVM Csoport a létesítményeinek üzemelteté-
sét a kezelési utasításokban, a műszaki dokumen-
tációkban és a vonatkozó jogszabályokban, enge-
délyekben foglalt követelmények betartása mel-
lett végezte. A létesítmények szennyezőanyag 
kibocsátásai az előírásoknak megfeleltek, a nor-
mál üzemmenet környezetterhelését nem halad-
ták meg� 

A Csoport tagvállalatainak vezetői elkötelezettek 
a környezetvédelemmel kapcsolatos megfelelés 
folyamatos fenntartásában, és fontosnak tartják a 
csoportról és annak tagjairól kialakult pozitív kép 
megőrzését. A vezetői megközelítés értékelése 
az adott projektek sikeressége és a kapcsolódó 
gazdasági és technológiai számítások alapján tör-
ténik� 

Az MVM Csoportban 16 társaság működtet az 
MSZ EN ISO 14001-es szabvány szerinti Környe-
zetközpontú Irányítási Rendszert (KIR), mely rend-
szereket folyamatosan fejlesztenek� A társaságok 
vezetősége felel a KIR eredményességéért. Az 
MSZ EN ISO 14001-es szabvány egyik alapvető 
jellemzője a környezetvédelmi teljesítmény folya-
matos fejlesztése, mely a környezeti célok eléré-
sével és a KIR vagy bármely összetevője általános 
erősítésével érhető el. 

MVM-8
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Kockázatkezelési politika

Az MVM Csoport magas kockázatú iparág piaci 
szereplőjeként elkötelezett a magas színvonalú 
kockázatkezelésben és azok elfogadható határo-
kon belül tartásában, a legjobb iparági gyakorlat-
nak megfelelően. A kockázatkezelés során szám-
ba veszi a szervezet külső és belső környezetét, 
változásait, az érdekelt felek elvárásait, valamint 
követelményeit� Nemzeti tulajdonú vállalatcso-
portként a prudens működés15 elvét követve, 
alapvetően alacsony kockázat vállalására törek-
szik, ugyanakkor a stratégiai célkitűzései kapcsán 
olyan új helyzetekkel szembesül, ahol más, koráb-
ban nem ismert veszélyek is megjelenhetnek� Az 
MVM Csoport vezetése ezért kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a felmerülő kockázatokat beazo-
nosítsa és szisztematikusan kezelje�

A kockázatkezelés célja az MVM Csoport hosszú 
távú sikeres működésének támogatása az ezt be-
folyásoló kockázatok feltárása és az azokra adott 
megfelelő válaszlépések által. Nem lehet cél az 
összes kockázat teljes kiküszöbölése – mivel azok 
az üzletmenet természetes velejárói –, sokkal in-
kább annak lehetővé tétele a cél, hogy a várható 
hatások azokon a határokon belül maradjanak, 
ahol még az MVM Csoport stratégiájának és üzleti 
céljainak elérését nem veszélyeztetik� Az MVM 
Csoport kockázatkezelésének középpontjában a 

15 Prudens működés: körültekintő, megfontolt, felelősségteljes, a 
jogszabályoknak megfelelő pénzügyi működés.

kockázatok és a lehetőségek közötti helyes egyen-
súly, illetve a kockázatok természetével és mérté-
kével arányos kezelési módok alkalmazása áll�

A kockázatok eredményes kezelésének kiemelt 
jelentősége van a vállalatcsoport növekedésének 
és sikerességének szempontjából, emellett hoz-
zájárul a Csoport jó hírnevének fenntartásához� 

A kockázatokkal és azok kezelésével több szakterü-
let is foglalkozik. A kockázatkezelési szakterület fi-
gyelemmel kíséri a pénzügyi kockázatokat, a szer-
ződéskötési folyamatban mind a vevői, mind a szál-
lítói oldalon számba veszi a partner kockázatokat� 

A minőségügyi szervezet és a szakterületi vezetők 
az ISO 9001 szabvány követelményeinek eleget 

téve az üzleti folyamatokban azonosítják a kocká-
zatokat, és beépítik a szabályozóikba a kezelés-
hez szükséges kontrollokat� 

Az MVM Zrt. működési területeinek vonatkozásá-
ban az érintett szabályozó dokumentumok céljá-
hoz kapcsolódóan azonosított kockázatokat, vala-
mint a kezelésükre meghatározott kontrollokat 
nyilvántartja és folyamatosan felülvizsgálja�

A szigorodó szabályozás, a közlekedés elektrifiká-
ciója és digitalizálása, a növekvő energiahaté-
konyság, valamint a fogyasztói magatartás és a 
technológiai fejlődés terén várható változásoknak 
való megfelelésre alapozva alakítja az MVM Cso-
port a vállalati és ezen belül a kockázatkezelési 
stratégiáját�
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A társaságcsoportot érintő főbb kockázatok

Az MVM Csoport kockázatkezelési tevékenysége 
során az alábbi témakörökre kiemelt figyelmet 
fordít:

■	 Szabályozott működés kockázatai
■	 Piaci, ügyféligény-változások, illetve ezekhez 

való alkalmazkodás
■	 Pénzügyi kockázatok
■	 Társaságirányítási kockázatok
■	 Információbiztonság
■	 Emberi erőforrást érintő kockázatok
■	 Műszaki kockázatok
■	 EBK (egészség-, biztonság-, környezetvédelem)

Pénzügyi- és partnerkockázatok kezelése

Az MVM Csoport által alkalmazott kockázatkeze-
lési módszer nemzetközi szabványokon és leg-

jobb iparági gyakorlatokon alapul� A vállalatcso-
port a tevékenysége kapcsán számos pénzügyi 
kockázattal szembesül (kamat-, deviza-, tömeg-
áru-, illetve partnerkockázat), melyek hatással le-
hetnek a cégcsoport teljesítményére, eredmé-
nyességére�

A kockázatkezelési politikával összhangban az 
MVM Zrt� Kockázatkezelési Osztályának feladata, 
hogy a leányvállalatokkal együttműködve megha-
tározza a pénzügyi kockázatkezelési és partner-
kockázat-kezelési keretrendszer csoportszintű 
alapelveit, módszertani megközelítéseit, és defi-
niálja az egyes MVM Csoportszintű és leányválla-
lati szereplők felelősségi és hatáskörét.

Minden leányvállalatnak azonosítania szükséges a 
tevékenysége során felmerülő kockázatokat. Az 
azonosított és számszerűsített kockázati kitettsé-
gek csoport szinten kerülnek aggregálásra és be-

mutatásra a MVM Zrt� menedzsmentje felé� A tag-
vállalati folyamatos riporting lehetővé teszi a koc-
kázatok csoportszintű szakmai nyomon követését, 
továbbá a felső vezetés számára készülő rendsze-
res beszámolók biztosítják a legjelentősebb koc-
kázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsök-
kentő intézkedések meglétét és azok rendszeres 
nyomon követését�

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartá-
sának érdekében célzott pénzügyi és piaci kocká-
zatkezelési eljárásaink vannak az azonosított koc-
kázatok kezelésére� Az azonosítandó pénzügyi 
kockázatok az alábbi kategóriákba sorolhatók 
főbb jellemzőik szerint: 

■	 Devizakockázat: Az MVM Csoport devizakoc-
kázatai jellemzően valamely forinton kívüli fize-
tőeszközben megvalósuló ügyleteivel összefüg-
gésben keletkeznek� 

■	 Tömegáru-kockázat: Az MVM Csoport tömeg-
áru kockázatai jellemzően a villamos energia, 
földgáz, olajtermék, a szén-dioxid kibocsátási 
egység (CO2-kvóta) és a szén kereskedelmi te-
vékenységével összefüggésben keletkeznek� 

■	 Partnerkockázat: Az MVM Csoport partnerkoc-
kázatai jellemzően az üzleti (pl. kereskedelmi, 
banki, biztosítói, befektetői és egyéb) partnere-
ivel folytatott tevékenységével összefüggésben 
keletkeznek 

■	 Kamatkockázat: Az MVM Csoport kamatkocká-
zatai jellemzően a külső adósságának kezelésé-
vel összefüggésben keletkeznek� 
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A Fenntartható Fejlődési Célok  
(Sustainable Development Goals, SDGk) követése 

A fenntartható gazdasági fejlődés az MVM Cso-
port számára nem csak a nemzetközi elvárások-
nak való megfelelés céljából fontos� Az elvei, 
amelyek az ENSZ által megfogalmazott Fenntart-
ható Fejlődési Célokban tükröződnek, a vállalat-
csoport számos stratégiai célkitűzésének is alap-
jául szolgálnak egy jövő- és ügyfélorientált válla-
latcsoport kialakítása érdekében� A 2019� évi 
fejlesztések, illetve operatív intézkedések vissza-
igazolják, hogy az MVM Csoport a fenntartható 
gazdálkodást nem csupán stratégiai szinten tartja 
fontosnak, hanem a gyakorlatban is sikeresen 
meg tudja valósítani� A kereskedelem melletti 
másik fő tevékenysége, vagyis az energiatermelés 
révén, az MVM Csoport jelentősen hozzájárul a 
hazai megfizethető és fenntartható energia (mint 
7. SDG) szolgáltatásához, mivel folyamatosan bő-
víti azon energiát termelő egységek portfólióját, 
amelyek ezt a célt szolgálják� A 2019� évi fejleszté-
sek közé sorolható az napenergiát hasznosító 
erőmű kapacitásbővítés, a magyar villamos átvite-
li hálózat ellátásbiztonságának növelését szolgáló 
beruházások, alállomás bővítések és rekonstruk-
ciók, berendezés felújítások stb�

Az SDG célok közül kétségtelenül a 7� SDG-cél 
(megfizethető és tiszta energia) az, amelyre ha-
zánkban a legnagyobb hatással van a cégcsoport 
tevékenysége� A fenntartható energiatermelés, 
az energiahatékonyság növelése és a káro-
sanyag-kibocsátások csökkentése mindig a tevé-
kenységünk fókuszában áll� A cél megvalósításá-
hoz a vállalatcsoport 2019-ben is hozzájárult az 
alacsony karbonintenzitású, megfizethető villa-
mos energia termelésével, biztosítva ezzel a hazai 
energiaellátás biztonságát is� 

2019-ben is folytatta a társaságcsoport az alterna-
tív hajtású gépjárművek flottán belüli arányának 
növelését, amely egyben elősegíti a felhasznált 
energia, valamint hosszútávon az operatív költsé-
gek és a környezetbe kerülő káros anyagok kibo-
csátásának csökkentését is� Szintén ezen a terüle-
ten tett egy nagy lépést a fenntarthatóságért az 
MVM Csoport, ugyanis az e-Mobi Elektromobili-
tás Nonprofit Kft. NKM Mobilitás Kft.-be történő 
beolvadásával jelentősen megnőtt a társaságcso-
port által üzemeltetett elektromos töltőállomások 
száma� A fenntartható fogyasztásra való áttérés, 

GAZDASÁG
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illetve az erőforrás-hatékonyság javítása egyben a 
8� SDG-cél (Tisztességes munka és gazdasági nö-
vekedés) és a 12. SDG-cél (Felelős fogyasztás és 
termelés) üzletszintű teljesítését is szolgálja. A 
megnevezett SDG-ket támogató intézkedések 
körébe tartozik az átviteli hálózat fejlesztése is, 
amely jelentősen hozzájárul a gazdasági fejlődési 
cél, illetve az infrastruktúra, a technológia-fejlesz-
tés és az innováció területén kivitelezett intézke-
dések (9� SDG-cél, az Ipar, innováció és infrastruk-
túra) megvalósításához is� 

A K+F és innovatív technológiák támogatását az 
MVM Csoport már korábban vállalta, hogy ki-
emelt fontossággal kezeli, ezért létrehozta a 
Smart Future Lab Zrt.-t, amely magvető finanszí-
rozást biztosít, és szakmai inkubátorként szolgál a 
hazai startupok számára� Ide sorolhatjuk azt az 
EDISON innovációs versenyt is, amely az egész 
hazai startup szféra egyik legjelentősebb esemé-
nye volt 2019-ben� Az MVM Csoport egy korábbi, 
nem kötelező érvényű klímavédelmi kötelezett-
ségvállalása alapján K+F tevékenységre, és más, 
klímavédelmi szempontból innovatív technológi-
ák kifejlesztésének finanszírozására mintegy 10 
millió USD-nek megfelelő keretet biztosít a 2016-
2020 közötti időszakban.

Végül, de nem utolsó sorban, az MVM Csoport, 
mint a legnagyobb hazai energetikai szereplő, 
amely 100%-os állami tulajdonban van, kiemelten 
fontosnak tartja, hogy aktívan részét vegyen a klí-
maváltozás ellen folytatott küzdelemben, vala-

mint a hazai energiastratégia végrehajtásában� A 
vállalatcsoport a teljes portfólióját érintő, ambi-
ciózus célértéket tűzött ki az üvegházhatású gáz 
(ÜHG) kibocsátásának csökkentésére, amely je-
lentősen hozzájárul az éghajlatváltozás elleni ha-
zai fellépéshez, illetve a 13� SDG-cél (Fellépés az 
éghajlatváltozás ellen) megvalósításához� A célki-
tűzés értelmében az MVM Csoport vállalta, hogy 
a 2010-es bázisévhez viszonyított 30%-os ÜHG-ki-
bocsátás-csökkentést hajt végre 2020-ig a meg-
termelt villamos energiára, amely cél 2016-ra gya-
korlatilag teljesült� A megújuló energiák minél 
szélesebb körű felhasználása és más, klímavédel-
mi szempontból előnyös technológiák folyama-
tos vizsgálata és felhasználása révén az MVM Cso-
port továbbra is igyekszik megfelelni korunk egyik 
legnagyobb kihívásának, a klímaváltozásnak, és 
aktívan részt vesz annak káros hatásai elleni küz-
delemben� 

Társadalmilag is felelős 
emberközpontú vállalatcsoport

Az MVM Csoport elkötelezett a fenntartható gaz-
dálkodást elősegítő célok teljesülésében. A társa-
dalmi felelősségvállalás (Corporate Social Res-
ponsibility, CSR) egy, hazánkban az elmúlt évti-
zedben megjelent és elterjedt megközelítés, 
mely szerint a vállalatok profitérdekeiken túlme-
nően tekintettel vannak a társadalom érdekeire, 
beleértve ügyfeleikre, beszállítóikra, alkalmazot-
taikra és a környezetre is�

Az ehhez kapcsolódó és önkéntesen vállalt szten-
derdek, így például az ENSZ Fenntartható Fejlő-
dési Céljai túllépnek a jogszabályok által megha-
tározott vállalati kötelezettségeken� A cselekvés 
célja a környezeti fenntarthatóság biztosítása, az 
üzleti szereplőkkel érintkező helyi közösségek jó-
létének és jóllétének, komfortérzetének szem 
előtt tartása. Az MVM Csoport vezetésének törek-
vése, hogy ezen kisközösségek biztonságát és fej-
lődését elősegítő társaságcsoporttá váljon. Ki-
emelt mikroközösségi célcsoportként tekintünk a 
társaságok munkavállalóira is, akik számára fele-
lős munkáltatóként kiszámíthatóságot, vonzó 
szakmai jövőképet kívánunk nyújtani. 

A hatékony belső működés érdekében az MVM 
Csoport társaságai működési folyamataikat átlát-
ható nemzetközi szabványok szerint tanúsított irá-
nyítási rendszerekben kezelik16� 

16 Többek között a minőségi működés (ISO 9001), a környezetvéde-
lem (ISO 14001), az energiahatékonyság (ISO 50001), a munka- és 
egészségbiztonság (ISO 45001) és az információbiztonság (ISO/IEC 
27001) követelményeinek való megfelelés biztosítása végett�
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“Az MVM Csoport számára 2019-ben kedvezően 
alakultak a külső üzleti környezeti feltételek, mivel 
az erős konjunktúrában növekedett az energiafel-
használás, miközben a finanszírozási költségek 
alacsony szinten maradtak. Ugyanakkor a fo-
gyasztói árindexben megjelenő növekvő költ-
ségek, valamint a bérinfláció az MVM Csoport 
szabályozott áras tevékenységeire nyomást he-
lyeztek. 

A gazdálkodást tekintve 2019-ben is eredményes 
évet zárt az MVM Csoport, árbevétele és adózott 
eredménye is emelkedett az előző évhez képest, 
miközben a hazai ellátásbiztonság garantálását 
mind a villamosenergia-, mind pedig a földgázel-
látás területén versenyképes árú energia biztosí-
tásával, illetve a 2019/2020-as gázévre biztonsági 
készlet betárolásával valósította meg.

Az MVM Csoport finanszírozásának megújítása 
tekintetében 2019-ben jelentős tranzakciók kerül-
tek végrehajtásra. A hosszútávon fenntartható jö-
vedelemtermelő képesség megőrzése érdeké-
ben kiemelt hangsúlyt fektettünk az MVM-NKM 
integrált működés előnyeinek kihasználására. 
Az NKM brand alá tartozó tagvállalatok integráci-
ójának részeként 2019. első negyedévében lezá-
rult az NKM brand alá tartozó tagvállalatok finan-
szírozásának központosítása a rövid lejáratú hitel-
keretek átszerződésével, valamint megvalósult az 
NKM tagvállalatainak integrálása a fedezeti és 
likviditáskezelési célú ügyletkötések tekinteté-
ben.

A megnövekedett finanszírozási igényre, a lejárati 
koncentráció és refinanszírozási kockázat csök-
kentése érdekében, valamint a még kedvező ha-
zai kamatkörnyezetre és a hazai bankpiacon jel-
lemző hitelezési aktivitásra tekintettel a Csoport 
kezdeményezte a hosszú lejáratú hitelszerződése-
inek módosítását. Mind a Bank of China Magyar-
országi Fióktelepével fennálló, 350 millió euróról 
szóló hitelkeretszerződés, mind a 13 hazai és 
nemzetközi bankkal megkötött klubhitelszerző-
dés módosításra került. 

A meghosszabbított futamidők eredményeként 
csökkent a hitelportfolió lejárati koncentrációja, 
párhuzamosan a hitelszerződések keretösszege is 
megemelésre került. 

A 347 milliárd forint keretösszegűre duzzadó 
klubhitel egyedülálló a magyar bankpiacon, a vál-
lalati szektorban ekkora nagyságrendű, forint ala-

pú általános vállalatfinanszírozási célú hitel-meg-
állapodás példa nélküli.

A Csoport dekarbonizációs törekvéseihez kap-
csolódóan, a megújuló beruházások finanszírozá-
sa érdekében az eszközök élettartamához illesz-
kedő projektfinanszírozási szerződések kerültek 
megkötésre, melyek további bővítése 2020-ban 
várható.”

Sum János Szilárd 
gazdasági vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.
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„A gazdálkodást tekintve 2019ben 
is eredményes évet zárt az MVM 

Csoport, árbevétele és adózott 
eredménye is emelkedett az előző 

évhez képest.”
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A lényegesnek minősített 
gazdasági témakörök

A 2019. évről szóló Integrált Jelentés gazdálko-
dást bemutató fejezete hangsúlyt helyez az Érin-
tetti Fórumon lényegesnek minősített gazdasági 
teljesítmény alábbi témaköreire:

Gazdasági  
teljesítmény és 

hatás

Kockázat-
menedzsment 

Erőmű irányítás  
és teljesítmény 

Ellátási lánc

Jelentős  
beruházások  

és fejlesztések

Nukleáris 
erőmű 

leszerelése 

Az MVM Csoport befektetései és akvizíciói

Az MVM Csoport az elmúlt évek során az energe-
tikai értéklánc megkerülhetetlen, közvetlen ügy-
féleléréssel rendelkező vállalatcsoportjává vált, 
megvalósítva ezzel korábbi stratégiai célkitűzé-
sét� A vállalatcsoport jelenleg egy dinamikus nö-
vekedési pályán lévő, versenyképes piaci szerep-
lő, amely a magyar piacon a tagvállalatok által 
nyújtott szolgáltatásai kibővítésével, míg belföl-
dön és külföldön is akvizíciókkal és befektetések-
kel tervezi a további növekedést� A fenti stratégiai 
céllal összhangban került sor a 2019� évi beruhá-
zásaira, fejlesztéseire is� (Beruházásokról, fejlesz-
tésekről még a későbbiekben is szó esik a Jelen-
tésben�)

Az MVM Csoport az értéklánc mentén, vállalati 
felvásárlások révén is tovább gyarapodott� Ennek 
eredményeként 2019-ben az NKM Mobilitás Kft� 
felvásárolta az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit 
Kft�-t, mely tranzakció révén az MVM Csoport Ma-
gyarország legnagyobb, országos lefedettségű 
elektromos töltőállomás infrastruktúrájával ren-
delkező szereplője lett, amely infrastruktúrára ala-
pozva a jövőben komplex e-mobilitási szolgálta-
tásokat kíván nyújtani az elektromos autós társa-
dalom részére. Az e-Mobi Nonprofit Kft. 100%-os 
üzletrészének az NKM Mobilitás Kft� általi megvá-
sárlását nemzetstratégiai jelentőségűnek ítélték, 
így a tranzakciót mentesítették a Gazdasági Ver-
senyhivatal (GVH) eljárása alól� 

Az MVM Csoport az alternatív és fenntartható 
közlekedés mellett folyamatosan vizsgálja a meg-
újuló energiatermelésbe való befektetési lehető-
ségeket is, mind hazánkban, mind pedig a kör-
nyező országokban. Ezen tranzakciók által tovább 
bővült az MVM Csoport megújuló érdekeltsége 
Romániában is a Vargyas-pataki vízerőmű megvá-
sárlása révén� 

Magyarországon számos naperőmű projekt került 
átvilágításra, azzal a csoportszintű stratégiai célki-
tűzéssel összhangban, hogy az MVM Csoport Ma-
gyarország legnagyobb megújuló termelési port-
foliójával rendelkezzen� A 2019� év során tovább 
bővült az MVM Csoport tervezői, kivitelezői, üze-
meltetői kapacitása is a pécsi illetőségű WATT-
ETA Kft� akvizíciója révén�

Az elmúlt év egyik legjelentősebb és legkomple-
xebb tranzakciós megállapodása kétségkívül az 
E�ON-nal kötött keretmegállapodás volt, mely-
nek értelmében az MVM Zrt� megveszi az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft.-t, 50%-os tulajdoni hányadot szerez 
a Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft�-ben, vala-
mint 25%-os részesedést vásárol az E.ON Hungá-
ria Zrt�-ben� A tranzakciók részeként az MVM Zrt� 
eladta az ELMŰ Nyrt.-ben és az ÉMÁSZ Nyrt.-ben 
lévő kisebbségi részesedését az E.ON-nak. A 
tranzakciók – melyek várhatóan 2021-ben fognak 
zárulni – tovább erősítik az MVM Csoport pozíció-
ját a hazai energetikai szektorban, valamint meg-
teremtik a lehetőséget a lakossági szolgáltatások 
minőségének javításához, az MVM Csoport stra-
tégiai céljainak maradéktalan eléréséhez�

Műszaki és gazdasági 
kulcsmutatók

Az MVM Csoport a 2019-es üzleti évet a 2018-as 
üzleti évi 50 386 millió Ft-hoz képest 90 553 millió 
Ft adózás előtti eredménnyel zárta. Az MVM Cso-
portnak a 2019� évben ténylegesen 32 245 millió 
Ft (2018-ban: 28 833 millió Ft) adófizetési kötele-
zettsége keletkezett, amely a társasági adó és az 
energiaellátók jövedelemadójának elszámolása 
alapján keletkezett adófizetési kötelezettség.

Az MVM Csoport 2018� évi rekord árbevétele után 
2019-ben 91 milliárd Ft-tal tovább tudta növelni ár-
bevételét, mely elérte az 1 810 milliárd Ft-ot�  

MVM-9

102-7

GT103-3
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A növekedés a magasabb villamosenergia-értéke-
sítéssel, valamint az NKM brand alá tartozó tagvál-
lalatok beolvadásának hatásával magyarázható� A 
vállalatcsoport legfontosabb feladata 2019-ben is 
a hazai ellátásbiztonság garantálása, valamint a re-
zsicsökkentés eredményeinek védelme volt, me-
lyet versenyképes árú energia biztosításával valósí-
tott meg mind a villamosenergia-, mind pedig a 
gázellátás területén. Az MVM Csoport elsődleges 
feladatát 2019-ben is stabil gazdálkodás és finan-

szírozás mellett látta el, 54,2 milliárd forint korri-
gált, pozitív adózott eredmény mellett, mely 32,7 
milliárd Ft-tal magasabb a 2018� évi tényértéknél� 
Az adózott eredmény növekedése döntően a villa-
mosenergia-kereskedelemnek volt köszönhető, il-
letve annak, hogy az NKM brand alá tartozó tag-
vállalatok teljes éves eredményének 100%-ával já-
rul hozzá az MVM Csoporthoz� (Az NKM brand alá 
tartozó tagvállalatok 2018. augusztusáig 50%-ban, 
augusztustól 100%-ban kerültek konszolidálásra.) 

Az MVM Csoport 4,2 millió ügyféllel Magyarország 
legnagyobb energiaszolgáltatója�

Az MVM Csoport gazdasági teljesítményéről min-
den évben a számviteli törvényben előírtak alap-
ján konszolidált beszámoló (pénzügyi jelentés) 
készül, amelyről minden esetben független véle-
ményt ad ki a könyvvizsgáló� A korábbi évekhez 
hasonlóan a 2019. évi beszámolóról is minősítés 
nélküli, tiszta véleményt adott ki a könyvvizsgáló�
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4. táblázat: Az MVM Csoport eredménye

Az MVM Csoport eredménye (millió Ft)* 2017 2018 2019

Üzemi tevékenység eredménye 30 652 50 402 61 086

Értékesítés nettó árbevétele 1 331 086 1 718 938 1 810 159

Aktivált saját teljesítmények értéke 25 061 54 939 42 968

Egyéb bevételek 62 361 59 759 75 517

Anyagjellegű ráfordítások 1 114 512 1 405 147 1 502 788

Személyi jellegű ráfordítások 111 506 131 454 154 229

Értékcsökkenési leírás 61 303 62 359 71 146

Egyéb ráfordítások 100 535 184 274 139 395

Pénzügyi műveletek eredménye -15 867 -16 29 467

Pénzügyi műveletek bevételei 45 050 74 920 122 128

Pénzügyi műveletek ráfordításai 60 917 74 936 92 661

Adózás előtti eredmény 14 785 50 386 90 553 

Adófizetési kötelezettség 10 954 28 833 32 245

Konszolidálásból adódó társasági adó 
különbözet (+/-) 87 300 1 523

Adózott eredmény 3 918 21 853 59 831

Leányvállalatok adózott eredményeiből külső 
tagok részesedése 12 360 5 592

Korrigált adózott eredmény 3 906 21 493 54 239

Adott támogatások 3 349 45 230 3 078

Társasági adókedvezmény 440 300** 50
**  A 2019. évről készített konszolidált beszámoló adatai a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően kerülnek bemutatásra.
**  TAO felajánlást nem tartalmaz, csak a direkt támogatás miatti adókedvezmény tárgyévi 

összegét

5. táblázat: Az MVM Csoport műszaki és gazdasági kulcsmutatói

Az MVM Csoport műszaki és gazda-
sági kulcsmutatói

Mérték-
egység 2017 2018 2019

Erőművek beépített 
teljesítőképessége MWe 2 929 3 007 3 038

Erőművek beépített hőteljesítménye MWth 6 659 6 659 6 688

Termelt villamos energia (bruttó) GWh 16 514 16 073 16 825

Vásárolt villamos energia GWh 15 836 15 777 16 144

Értékesített villamos energia GWh 38 329 37 324 39 495

Értékesített hőmennyiség TJ 2 843 2 513 2 501

EBITDA M Ft 91 955 112 761 132 232

Összes eszköz M Ft 1 522 900 1 835 730 1 940 462

Saját tőke M Ft 788 569 912 027 860 336

Befektetett eszközök aránya % 60,17 63,43 61,81

Eszközarányos eredmény (ROA) % 0,26 1,17 2,80

Sajáttőke-arányos eredmény (ROE) % 0,50 2,36 6,30

Árbevétel-arányos nyereség (ROS) % 0,29 1,25 3,00

Egy részvényre jutó adózott 
eredmény (EPS) Ft 102 567 1 288

Nettó adósság / saját tőke 
(eladósodottsági ráta) - 0,07 0,16 0,31

Nettó adósság / EBITDA - 0,57 1,31 2,04

EBITDA / fizetett kamat 
(kamatfedezeti mutató) - 35,56 62,02 43,31

Működési cash flow M Ft 83 378 100 341 24 317

Konszolidált tárgyévi beruházások M Ft 80 354 122 661 121 192

201-1 EU1

EU2

102-7
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Állami támogatások 

A KOM Központi Okos Mérés Zrt. az Intelligens 
Hálózat Mintaprojekt megvalósításához kapott 
támogatást a 2015-2017. években. A projekt fő 
feladata egy országos okos hálózati rendszer be-
vezetési lehetőségeinek vizsgálata volt, a beruhá-
zási elemek működési és üzemeltetési tapasztala-
tainak kiértékelésével� A projekt 2018-ban lezá-
rult, az ehhez kapcsolódó támogatás utolsó 
ütemei 2018-ban és 2019-ben kerültek kiutalásra� 
A Mintaprojekt utolsó banki utalása 2019� január 
11-én érkezett meg az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumtól 227 millió forint és 835 837,45 
euró értékben� A 2019� március 13-án benyújtott 
végleges zárójelentést 2019� június 5-én fogadta 
el a minisztérium�

A MAVIR ZRt. költségek fedezetére kapott állami 
támogatása 2019-ben az EU LIFE madárvédelmi 
programjához tartozik, összege 2,8 millió forint�

Az MVM NET Zrt. a Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Programban (GINOP) vesz részt 
Európai Uniós forrásokból finanszírozott projek-
tek megvalósításában�

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 3� prioritás 4� intézkedéseinek kiemelt 
célja az újgenerációs szélessávú hálózatok és hoz-
záférés fejlesztése, amelynek részét képezi a kor-
mányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásai-
nak, teljesítményeinek növelése�

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 2015� évre szóló éves fejlesztési kereté-
nek megállapításáról szóló 1173/2015� (III� 24�) 
Korm� határozat 2� sz� mellékletében a GINOP 
3�4�2/GINOP 3�4�3/GINOP 3�4�5 konstrukcióknál 
az MVM NET Zrt. is nevesített támogatást igénylő 
szervezet� A projektek megvalósítása konzorciumi 
formában történik. A konzorcium vezetője a NISZ 
Zrt�

A GINOP 3�4�2/GINOP 3�4�3/GINOP 3�4�5 pályá-
zat projektekben az MVM NET Zrt� mintegy 8,8 
milliárd forint Európai Uniós forrás felhasználására 
jogosult a projekt célok megvalósítása érdekében 
2016-2021 időintervallumban. 

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2019-ben 57 
millió forint összegű támogatást kapott, mely új 
fogyasztói hőközponti blokkok és városi hőfoga-
dó telepítésére került felhasználásra a Környezeti 
és Energiahatékonysági Operatív Program (KE-
HOP) keretében�

Az NKM Áramhálózati Kft. 2019� évben konzorci-
umi tagként, európai uniós pályázat keretében 11 
millió forint támogatást kapott az INTERRFACE 
projektben (ID: 824330) való részvételére fordított 
erőforrások fedezetére.

Az MVM Zrt. 2016-ban a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint ipari 
partnerekkel (Siemens, Nokia, Richter) közös kon-
zorcium tagjaként sikeresen pályázott a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 
„FIEK_2016” támogatására. A Felsőoktatási és 
Ipari Együttműködési Központ (FIEK) létrehozásá-
hoz és a kapcsolódó kutatómunkához a támogató 
összesen 3 959 millió forint vissza nem térítendő 
forrást biztosít a konzorcium egésze számára� Eb-
ből az MVM Zrt. 433 millió forint támogatást kap 
500 millió forint összegű önrész mellé, melyet a 
2017 áprilisában kezdődött, négy éves K+F prog-
ramra fordíthat. Ebből 2019-ben folyósított támo-
gatás összege 89 millió forint� 

A megújuló alapú villamosenergia-termelés rend-
szerbe illesztésére fókuszáló kutatási program 
2019-ben zárult második éves szakasza során 
több tagvállalat bevonásával elkészültek a teljes 
projekt szoftveres eredménytermékeit megalapo-
zó energiapiaci elemzések, valamint a projektben 
kiépülő, egyedülálló képességekkel rendelkező 
valós idejű (PHIL) villamos szimulációs laboratóri-
um legfontosabb eszközei üzembe helyezésre ke-
rültek�

Piaci jelenlét

A felső vezetésben a helyiek (Magyarországon 
élők) aránya 100%-osnak tekinthető. Az MVM 
Csoport 84 tagvállalatnál több mint 12 000 fő szá-
mára biztosít munkát, amellyel a 4� legnagyobb 
foglalkoztató a magyar gazdaságban, míg a tova-
gyűrűző hatásokat is figyelembe véve a magyar 
munkavállalók 0,9%-ának, több mint 40 000 főnek 
biztosítja a megélhetést�

201-4
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“Az MVM Csoport termelő-, illetve műszaki szol-
gáltató tagvállalatai az MVM stratégiájával össz-
hangban a 2019. évben is meghatározó szerepet 
töltöttek be a hazai villamosenergia-ellátás érték-
láncát tekintve, kiszámítható, megfizethető, ru-
galmas és 98%-ban szén-dioxid mentes villamos 
energia előállításával, továbbá jelentős mérték-
ben járulva hozzá a vállalatcsoport eredményes-
ségéhez. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. re-
kordévet zárt, hiszen blokkjai minden eddiginél 

több, összesen 16 287,7 GWh villamos energiát 
termeltek, ami a hazai igények 35,7%-át, az itthoni 
termelés 49,2%-át jelenti. Azonban nemcsak a 
termelési adatok esetében, de a biztonság tekin-
tetében kiemelkedően teljesített az atomerőmű, 
mely fennállása óta mind a jelentésköteles ese-
mények számát, mind a kollektív dózis értékét fi-
gyelembe véve a legalacsonyabb értéket tudja 
felmutatni 2019-ben. Büszkén mondhatjuk továb-
bá, hogy talán Magyarország legkomplexebb 

MVM-5 „Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
rekordévet zárt, hiszen blokkjai 

minden eddiginél több, összesen 
16 287,7 GWh villamos energiát 
termeltek, ami a hazai igények 

35,7%át, az itthoni termelés  
49,2%át jelenti.”



GAZDASÁG INTEGRÁLT JELENTÉS | 2019 62

erőművének üzemében ebben az évben nem tör-
tént atomerőművi dolgozót érintő, munkaképte-
lenséggel járó baleset. 

2019-ben az MVM Csoport gázturbinás erőművei 
rendszerirányító utasítására, az elvárt rendelke-
zésre állással üzemeltek, biztosítva Magyarország 
villamosenergia-rendszerének folyamatos és za-
vartalan működését. Az MVM GTER Zrt. is re-

kordévet zárt, hiszen gázturbinás erőművei az ed-
digi csúcshoz képest 27 %-kal több, összesen ~70 
GWh villamos energiát termeltek, ezzel növelték 
a magyar energiarendszer rugalmasságát. Az 
MVM Csoport fűtőművei és fűtőerőművei is az el-
várásoknak megfelelően teljesítettek, továbbá a 
kapcsoltan hő,- és villamos energiát termelő léte-
sítmények, mint az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű 
Kft. és az MVM MIFŰ Kft. – a regionális hőigények 
maradéktalan kielégítése mellett – a rendszer-
szintű szabályozás érdekében keletkezett felada-
taikat is magas szakmai színvonalon teljesítették. 
Az Észak-Budai Fűtőerőmű telephelyén üzembe 
helyeztünk egy 30 MWth teljesítményű villamos 
kazánt, amely jelentősen segíti a távhőkörzet hő-
igényének ellátását, valamint a villamosener-
gia-rendszer rugalmasságának növelését. 

A 2019-es évben több projekt is indult mind az 
energiatermelő, mind a műszaki szolgáltató port-
fólió átstrukturálását tekintve az új piaci igények-
nek megfelelőbb, hatékonyabb működés érdeké-
ben. E komplex feladat első állomásaként, a meg-
újuló tevékenységek egy vállalatba történő 
integrációja révén 2019. február 15-én létrejött az 
MVM Zöld Generáció Kft. Az MVM megújuló stra-
tégiájával összhangban, a Megújuló Programban 
meghatározott 0,5 MWp inverter teljesítményű 
fotovoltaikus erőművek üzembe helyezése folyta-
tódott az év folyamán is, mely összesen 92 db ki-
serőművet jelent országszerte. Az év második fe-
lében elindult továbbá a Megújuló Program to-
vábbi fázisainak az előkészítése is, illetve 

folyamatos volt a megújuló energiatermelési ak-
vizíciós lehetőségek vizsgálata. A 2019. év során a 
szakterület kiemelt feladatai közé tartozott a mű-
szaki szolgáltató társaságok konszolidációja, a 
műszaki szolgáltató tevékenységek integrációja, 
melynek eredményeképpen december 1-jével 
megalakult az MVM XPert Zrt. Az új Társaság az 
MVM OVIT Zrt. Távvezeték és Alállomás üzletága-
inak bázisán jött létre, továbbá az MVM Nukleáris 
Karbantartó Zrt. megalapításának előkészítése is 
elindult. Az MVM OVIT Zrt. 2019-ben is tevéke-
nyen részt vett a magyar villamos átviteli hálózat 
ellátásbiztonságának növelését szolgáló beruhá-
zásokban és rekonstrukciókban, valamint szere-
pet vállalt az MVM Csoport megújuló stratégiáját 
célzó beruházásokban. 

Az MVM Csoport mérnöki szolgáltatója, az MVM 
ERBE Zrt. – felhasználva az elmúlt évtizedek során 
felhalmozott tapasztalatait és szaktudását – 2019-
ben is aktív szerepet vállalt a hazai erőművi beru-
házási-, illetve beruházás-előkészítési feladatok-
ban. A fosszilis alapú energiatermelő egységek 
integrációs folyamatának eredményeképpen az 
MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. és az MVM 
GTER Zrt. fúziója valósult meg. A 2019. december 
31. napján hatályos beolvadást követően egy 
olyan cég jött létre, amely alapja lehet további in-
tegrációs/akvizíciós lépéseknek, illetve az erőmű-
vi szabályozási képesség bővítésének.”

Dr. Kiss Csaba 
műszaki vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.
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3. ábra: Az MVM Csoport nagyobb erőművei

Széntüzelésű erőmű

Atomerőmű

Kapcsolt hő- és villamosenergia termelő

Szénhidrogén tüzelésű erőmű

Szélpark

Vízerőmű

10 MW-nál nagyobb naperőmű

Sopronkövesd 23 MW

Ajka 116 MW

Litér 120 MW

Vértes* 240 MW

Paks 2013 MW
Paks 20,6 MW

Pécs 10 MW

Észak-Buda 50 MW

Lőrinc 170 MW

Mátra 16 MW

Sajószöged 120 MW

Miskolc 64 MW

Úz-Völgy (RO) 7,48 MW

Vargyas-Patak (RO) 1 MW

Felsőzsolca 20 MW

* 2016 óta szünetel a villamosenergia-termelés�
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6. táblázat: Beépített kapacitások

Tétel Mérté-
kegység 2017 2018 2019

Beépített villamos teljesítőképesség MWe 2 929 3 007 3 038

 Szén MWe 240 240 240

 Földgáz MWe 239 239 239

 Tüzelőolaj/fűtőolaj MWe 410 410 410

 Nukleáris MWe 2 000 2 013 2 013

 Megújuló összesen MWe 40 105 136

 Megújuló/szél MWe 23 23 23

 Megújuló/nap MWe 10 75 106

Megújuló/víz MWe 7 7 7

Megújuló/biomassza MWe 0 0 0

Megújuló/geotermikus MWe 0 0 0

Beépített hőteljesítmény MWth 6 659 6 659 6 688

 Szén/biomassza MWth 93* 93* 93

 Földgáz MWth 625 625 655

 Nukleáris MWth 5 940 5 940 5 940

 Tüzelőolaj/fűtőolaj MWth 0 0 0

*  A kerekítés szabályai miatt módosítjuk és újraközöljük a 2017-es és 2018-as adatokat�

7. táblázat: Termelési mutatók

Tétel 2017 2018 2019
MVM Csoport termelt villamos energia (GWh) 16 516 16 073 16 825
Szén/biomassza 0 0 0

Földgáz 320 256 348

Tüzelőolaj/fűtőolaj 17 6 7

Nukleáris 16 098 15 734 16 288

Szél

81 77

52

Víz 14

Nap 116

Geotermikus 0

MVM Csoport kiadott villamos energia (GWh) 15 614 15 177 15 906
Szén/biomassza 0 0 0

Földgáz 313 247 318

Tüzelőolaj/fűtőolaj 16 6 7

Nukleáris 15 207 14 849 15 403

Szél

78 75

51

Víz 14

Nap 113

Geotermikus 0

MVM Csoport termelt hő (TJ) 3 444 2 979 3 053
Biomassza 6 2 1

Földgáz 2 663 2 221 2 326

Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 0 0

Nukleáris 775 756 726

MVM Csoport kiadott hő (TJ) 2 840* 2 397* 2 502
Biomassza 6 2 1

Földgáz 2 635 2 217 2 324

Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 0 0

Nukleáris 199* 178* 177

*  A kiadott hőmennyiség adatokat az adatszolgáltatás pontosítása miatt újraközöljük.
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2019-ben az MVM Csoport megújuló alapú ener-
giatermelése az alábbiak szerint alakult:

Szélenergiából  
termelt villamos energia:

52 GWh

Kiadott villamos energia:

51 GWh

Napergiából  
termelt villamos energia:

116 GWh

Kiadott villamos energia:

113 GWh

Vízenergiából  
termelt villamos energia:

14 GWh

Kiadott villamos energia:

14 GWh

Biomasszából  
termelt hő:

1,2 GWh

Kiadott hő:

1,0 GWh

Az MVM Csoport erőműveinek %-os rendszerha-
tékonyságát mutatja be a következő táblázat, 
amely az éves kiadott hő- és villamosener-
gia-mennyiség és az elsődleges energiafelhasz-
nálás hányadosaként került meghatározásra�

8. táblázat: Az MVM Csoport erőműveinek hatásfoka 2019-ben

Társaság Energiaforrás Hatásfok

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris 32,6%

MVM GTER Zrt�
fűtőolaj 31,1%

földgáz 35,2%

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. földgáz 84,4%

MVM MIFÜ Kft� földgáz 80,8%

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. földgáz 98,5%*

NRG Finance Kft� földgáz 45,5%

NRG Finance Kft. faapríték tüzelésű kazán biomassza 85,7%

MVM Zöld Generáció Kft� szél 98,2%

MVM Zöld Generáció Kft� nap 97,8%

MVM Future Energy Technology S�R�L� víz 97,9%

* fűtőművi hatásfok

9. táblázat: Az átviteli/elosztó hálózat veszteségei az MVM Csoportban

Az átviteli/elosztó hálózat veszteségei az MVM Csoportban Mérték-
egység 2017 2018 2019

Átviteli/elosztó hálózatba táplált villamos energia GWh 44 512 47 337 49 738

Átviteli/elosztói veszteség GWh 473 798 845

Átviteli/elosztói veszteség aránya % 1,06 1,69 1,70

A MAVIR ZRt., mint az átviteli hálózat tulajdonosa és egyben üzemeltetője gondoskodik a szükséges 
hálózati fejlesztések és karbantartások elvégzéséről, a hálózati vagyon megőrzéséről, gyarapításáról, a 
munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről. A hálózati veszteség csökkentésére irányuló törekvés ezen 
tevékenységek végzése során érvényesül, azonban ezek hatása korlátos, mivel a veszteséget számos 
egyéb külső tényező (pl. időjárás) is jelentősen befolyásolja. 

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

Az energiaszektor egyik legnagyobb kihívása a 
21� században kétségtelenül a klímaváltozás lesz, 
annak összes negatív hatásával együtt, amelyek 
közül számos jelentősen érinti az MVM Csoport 
működését is. Az MVM Csoportnak – a hazai 
energiaipar legnagyobb szereplőjeként és a 
Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott 
célok végrehajtásának egyik fő felelőseként – a 
legfontosabb feladata az energiaellátás biztonsá-
gának szavatolása, valamint az energiatermelés 
dekarbonizálása, ami jelenlegi ismereteink szerint 
csak az atomenergia és a megújuló energia 
együttes alkalmazásával lehetséges� 

Az energiaipar egyik legnagyobb pénzügyi koc-
kázatát a fosszilis alapú energiatermelés esetén, 
az elmúlt évek reform intézkedéseinek következ-
tében az EU ETS kibocsátási egységek nagy mér-
tékű áremelkedése jelenti, amely jelentősen 
megnövelte a fosszilis erőművek termelési költsé-
geit, és nagyon kedvezőtlenül érinti a fosszilis tü-
zelőanyagok versenyképességét. Ez a tendencia, 
valamint bizonyos megújulóenergia-termelő 
technológiák elmúlt években tapasztalt árcsökke-
nése, az állami támogatásokkal együtt jelentős 
mértékben növelték a megújuló energia alapú vil-
lamos-energia termelő kapacitásokat hazánkban, 
amely folyamatban az élen jár az MVM Csoport� 

Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
a megújuló energia termelés arányának növeke-
dése elkerülhetetlenné teszi az ellátásbiztonság 
fenntartásához szükséges strukturális átalakításo-
kat, amelyek szintén hatalmas költségeket rónak a 
szektor valamennyi szereplőjére. 

Szintén jelentős veszélyt jelent a klímaváltozás, a 
meglévő technológiák üzletfolytonosságának 
fenntartásában is, elég csak a nyári aszályos idő-
szakok alacsony folyami vízállása miatt csökken-
tett termelési kapacitásokra gondolni, de ugyani-
lyen kockázatot jelent a nyári hőhullámok miatt 
megnövekedett energiafogyasztási csúcsok el-
osztó hálózatokra gyakorolt kártékony hatásai is� 
Ezért is nagyon fontos, hogy ezekre az extrém 
helyzetekre időben és kellő mértékben fel tud-
junk készülni, hogy az energia ellátást minden fo-
gyasztónknak biztosítani tudjuk�

Az utóbbi évtizedek technológiai és szociológiai 
megatrendjei az energiaiparra is kihatással vannak, 
új kihívások és lehetőségek elé állítva az iparág 
szereplőit, valamint a potenciális új piacra lépőket. 
Globálisan a városiasodás, a mobilitás fejlődése, a 
változó ügyféligények, az iparágakon átívelő di gi-
ta li zá ció és technológiai fejlődés, az energiakeres-
let növekedése, valamint a klímaváltozás elleni 
küzdelem határozzák meg leginkább a gazdaság 
szinte valamennyi szereplőjének jövőjét.

Az MVM Csoportra ható főbb, egymással is ösz-
szefüggő megatrendek a dekarbonizáció, az 

elektrifikáció, az energiarendszerek konvergenci-
ája, a decentralizáció, a digitalizáció, valamint a 
demokratizáció�

2030-ig átalakul a hazai energiamix – többek kö-
zött – a dekarbonizációs törekvések és az elektrifi-
káció hatására, illetve a földgázkereslet csökkené-
se is várható�

Az MVM Csoport legfontosabb jövőbeli kihívása 
a fenntartható növekedési pálya elérése� Ez két 
szempontból nagyon fontos: egyrészt, hogy a pi-
aci pozícióit meg tudja tartani, és versenyelőny-
höz jusson az új üzleti területeken a mai és jövő-
beli versenytársaival szemben, másrészt hogy a 
jövőbeli beruházásait fenntarthatóan finanszírozni 
tudja, különös tekintettel a nemzeti klíma- és 
energiapolitikai célok megvalósítására�

A 2025-re vonatkozó jövőképünket képességeink, 
az iparági trendek és tulajdonosi elvárások men-
tén fogalmaztuk meg: nemzeti blue chip társa-
ságként tőkepiaci megmérettetésre alkalmas, 
karbonsemleges megoldásokra építő energia- és 
infrastruktúra szolgáltatóvá válunk, és ügyfelein-
ket end-to-end módon integrált megoldásokkal 
szolgáljuk ki, mely tekintetekben régiósan is veze-
tő szerepet kívánunk betölteni. A jövőkép megva-
lósításához szükséges stratégiai célrendszer hat, 
üzletágakon átívelő pillérre tagozódik: tiszta ener-
giatermelés növelése, digitális közműszolgáltató 
kialakítása, jövőorientált infrastruktúra fejleszté-
sek végrehajtása, növekedés új üzleti területeken, 
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regionális szerep erősítése, tőzsdeképesség. A 
hat pillért úgy fogalmaztuk meg, hogy annak 
egyes elemei a növekedést és/vagy a hagyomá-
nyos tevékenységeink megújulását és a költség-
hatékonyságot támogassák� 

Az MVM küldetése és stratégiája összhangban 
van a Magyarország energetikai jövőképét meg-
határozó Nemzeti Energiastratégia 2019-2030 
(„NES”), valamint a Nemzeti Energia- és Klíma-
terv („NEKT”) fő stratégiai irányaival és terveivel. 
Hisszük, hogy a tulajdonos számára az MVM Cso-
port lehet az az eszköz, mellyel ezen célok eléré-
sét közvetlenül és aktívan befolyásolni képes�

Az MVM Csoport mindeközben elkötelezett a 
fenntartható gazdálkodást elősegítő célok telje-
sülésében, transzparens vállalásokkal tekintettel 
van a társadalom érdekeire, beleértve tevékeny-
sége ügyfelekre, beszállítókra, munkavállalókra 
és a környezetre kifejtett hatását�

Az éghajlatváltozás következményei hátrányosan 
érinthetik az MVM Csoport működését. A szigo-
rodó szabályozás, a közlekedés elektrifikációja és 
digitalizálása, a növekvő energiahatékonyság, va-
lamint a fogyasztói magatartás és a technológiai 
fejlődés terén várható változásoknak való megfe-
lelésre alapozva alakítja az MVM Csoport a válla-
lati és ezen belül a kockázatkezelési stratégiáját�

A stratégia az éghajlatváltozás tényét olyan exo-
gén adottságként kezeli, amely megalapozza az 

európai, valamint a hazai dekarbonizációs törek-
véseket� A dekarbonizációt pedig mint az MVM 
Csoport stratégiai környezetére ható egyik leg-
fontosabb tényezőt azonosítja.

A dekarbonizáció az elmúlt évek során a legma-
gasabb prioritások közé emelkedett a döntésho-
zatal minden szintjén (pl� globális klíma-megálla-
podás, EU célok, nemzeti klímapolitika, vállalati 
elköteleződések, ügyfelek környezeti tudatossá-

ga)� A klímavédelem érdekében olyan intézkedé-
seket hoztak, és olyan technológiák alkalmazását 
támogatták, amelyek – többek között – az ener-
getika, a közlekedés és a fűtés-hűtés területen a 
CO2-emisszió csökkentését célozzák� Az üvegház-
hatású gázok kibocsátásában legalább 40%-os 
csökkentést kíván az Európai Unió elérni� Ennek 
hatására várhatóan tovább növekszik majd a 
2016-ban még csak 5 eurós árú CO2-kibocsátási 
egység (kvóta) értéke�

4. ábra: Üvegházhatású gázok kibocsátása
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Üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése és a megújulórészarány 
várható alakulása

Az energiaszektort tekintve a dekarbonizációs törek-
vések legfőbb eszközei a megújuló energiatermelés, 
a nukleáris termelés, az energiahatékonyság, az elek-
tri fikáció felgyorsítása és a digitalizáció lehetnek. 

10. táblázat: Az MVM Csoport kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységei 2019-ben

Mértékegység Kibocsátási egység

Ingyenesen allokált egységek kt/év 60

Vásárolt egységek kt/év 180

Ingyenesen allokált és a vásárolt egységek aránya % 33,3

5. ábra: Az európai villamosenergia-termelés várható alakulása 2040-ig
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Az Európai Unió 32%-os megújuló részarány el-
érését tűzte ki célul 2030-ra, amelyhez a jelenlegi 
tervek szerint Magyarország 20%-os részarány el-
érésével kíván hozzájárulni� Az energiamixben a 
megújulók részarányának növekedése – az elmúlt 
évekhez hasonló ütemben – tovább folytatódik az 
Európai Unióban, és a villamosenergia-termelé-
sen belül a megújulók részaránya 2040-re megha-
ladhatja az 50%-ot. A dekarbonizációs törekvé-
seknek jelentős a hálózatfejlesztési és flexibilitási 
igénye, illetve erősíthetik az árvolatilitást. A meg-
újuló termelés előre jelzésének megbízhatósága 
és a rendszerszintű kiegyensúlyozás gyorsasága 
felértékelődnek.

A dekarbonizációs célok miatt a jövőben beépí-
tésre kerülő erőművi kapacitások jelentős része 
Európa-szerte megújuló lesz (utility scale és ház-
tartási méretű), de a szénkivezetési programok 
felgyorsításával a nukleáris kapacitások számára is 
fontos szerep jut az európai és különösen a ma-
gyar energiarendszerben� A megújuló kapacitá-
sok növekedése 2030-ig évi átlagosan 1,7%-os 
ütemben17 várható� 

Az energia kiskereskedelmi üzletág, így az NKM 
Energia Zrt. számottevő kulcsfontosságú hatással 
kell, hogy számoljon mind szabályozói (pl�: téli 

17 Forrás: Agora/Sandbag, The European Power Sector in 2017

energiacsomag), mind üzleti oldalon� Kockázat-
ként értékelhetők az esetleges árszabályozási vál-
tozások és a versenytársak térnyerése is� A szerve-
zet ezen kockázatok kezelésére számos módon 
törekszik, és csatlakozva az MVM Csoporthoz, a 
szinergia lehetőségek kihasználásával egyre több 
ponton van lehetőség ezt az üzletági és a cso-
portszintű optimumhoz való közelítéssel párhuza-
mosan végezni� Hozzájárulva az új stratégiai cél-
rendszerhez, üzletági akciótervek kerültek kidol-
gozásra, melyek segítik a megújulást a 
hagyományos területeken, és előmozdítják a fej-
lődést, digitalizációt az innovatív területeken, ez-
zel csökkentve a hagyományos közműszolgáltatói 
lét kockázatainak növekvő volumenét.
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Ellátási lánc 

“A Szolgáltatási vezérigazgató-helyettesi terület 
(SZOVH), azaz a felügyelete alá tartozó Beszerzési 
(BEIG), Vagyongazdálkodási (VAIG) és Infokom-
munikációs (IIG) szakterületek igen tevékeny évet 
tudhatnak maguk mögött. 

A 2018 végén megkezdett szolgáltatótevékeny-
ségi és kapcsolódó szervezeti integráció lezárult 
2019 során, így MVM csoportszinten egységesen 
működő szakterületek kerültek kialakításra transz-
parens vezetési és szervezeti struktúrával. 

Legfőbb elvként a belső ügyfelek hatékony és mi-
nőségi kiszolgálása került kitűzésre, melynek 
eredményeképpen megkezdődött a szolgáltatási 
folyamatok optimalizálása, a munkahelyek minő-
ségi fejlesztése és modernizálása, többek között 
a digitalizáció szemléletének bevezetésével és az 
első egyterű irodák kialakításával, valamint az 
egyéb tevékenységek megreformálásával�

Ez a fajta magasabb szintű szolgáltatói támoga-
tás biztosítása tetten érhető az alábbi, a szakterü-
letek által végrehajtott folyamatoptimalizációs 
és hatékonyságnövelést célzó kiemelt projektek-
ben is:

■	 A Harmony projekt, mely a többsebességes IT 
kiszolgálási modell és integráció megvalósítása 
érdekében eddig több mint 100 kolléga, szol-
gáltatások, szoftverek és infrastruktúra átmoz-

gatását eredményezte egy helyre, az MVM Cso-
portot IT tekintetben kiszolgáló MVMI Zrt.-be;

■	 Az ingatlankoncepciók, melyek új szemlélet-
mód alapján elemzik csoportszinten az MVM 
Csoport ingatlanjait, valamint ezek kapcsán a 
portfólió optimalizálása és a költségcsökkentési 
stratégiai célkitűzés mentén szervezeteken átí-
velő akciókat fogalmaznak meg;

■	 A gépjármű flotta, valamint a szabályzati és 
szolgáltatási háttér egységesítése, az alternatív 
hajtású állomány proaktív bővítése;

■	 A beszerzési átfutási idők és folyamat optimali-
zálása, és az integrált szakmai munkának kö-
szönhetően a csoportszintű keretszerződések 
számának jelentős növelése, valamint költségek 
csökkentése.

A SZOVH terület ezeken túlmenően aktív résztve-
vője volt az MVM Csoportszintű stratégiai kialakí-
tásának, valamint az ebből lebontott olyan szak-
területi és tagvállalati részstratégiák és feladatok 
kidolgozásának, megvalósításának, mint a Táv-
közlési stratégia, a Regionális stratégia, az MVM 
NET Zrt. reorganizációja, a NÜSZ Zrt. helyzetének 
rendezése vagy az IT területen mérvadó virtuális 
architektúra iroda (VAI) felállítása.

Az irányítási terület és szakterületei koordinátor-
ként részt vettek a Csoport egésze szempontjá-
ból kiemelt jelentőséggel bíró – sikeresen lezárult 
– projektekben, mint az NKM brand alá tartozó 
tagvállalatok integrációja, a NAVIS vagy a UNITY 
projektek. 

Az irányítási terület kezdeményező szerepe és fo-
lyamatos közreműködése mellett került definiá-
lásra független nemzetközi szakértők támogatá-
sával az MVM Csoport egésze vonatkozásában 
hosszútávra az a belső szolgáltató központi (SSC) 
működési keretrendszer, melynek operatív meg-
valósítása 2019 során megkezdődött.

A következő üzleti évekre vonatkozó jövőkép 
szerves része a fent ismertetett szervezeti, folya-
matbéli és operatív hatékonyságnövelést célzó 
programok folytatása és végrehajtása, melyek a 
digitalizáció, a tiszta energiatermelés és felhasz-
nálás ösztönzése, valamint a regionalitás erősíté-
se révén hozzájárulnak ahhoz, hogy az MVM Cso-
port sikeresen realizálja stratégiai célkitűzéseit.”

Tokai Magdolna 
szolgáltatási vezérigazgató-helyettes,  

MVM Zrt.

MVM-5
„Legfőbb elvként a belső ügyfelek 

hatékony és minőségi kiszolgálása 
került kitűzésre, melynek eredménye

képpen megkezdődött a szolgáltatási 
folyamatok optimalizálása, a munka

helyek minőségi fejlesztése és 
modernizálása.”
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Az ellátási lánc, beszerzés 

Az MVM Zrt� Beszerzési Igazgatósága centralizál-
tan végzi az MVM Zrt� és a beszerzési integráció 
keretébe vont tagvállalatok vételezési feladatait, 
mely a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett 
tagvállalatok számára az MVM Zrt� beszerzési 
szolgáltatást nyújt� 

A napi munkaszervezés során alkalmazott beszer-
zési modell a kategóriamenedzsment logikára tá-
maszkodik, mely szerint a termék és szolgáltatás 
kategóriákra épülő működés révén biztosítható 
leginkább a Csoport számára a specializált be-
szerzői tudás és piacismeret rendelkezésre állása, 
a szakmaiság fenntartása� 

Az egyes, kategóriaalapon tagozódó beszerzési 
csoportoknál összpontosuló csoportszintű terje-
delem vonatkozásában kedvezőbb árak, kereske-
delmi feltételek elérésére van lehetőség a volu-
menhatás miatt, illetőleg az üzleti igénylő kont-

rolljának biztosítása mellett a „négy-szem 
elvének” érvényesítése is megtörténik minden 
eljárás során� A beszerzés integrációjában nem 
érintett társaságok esetén tagvállalati szinten 
centralizált beszerzési szervezetek végzik a vásár-
lási feladatokat, amelyek egységes elveket, sza-
bályokat és módszereket alkalmaznak tevékeny-
ségük során� A beszerzési keretrendszer kialakítá-
sa a csoportszintű szabályzatokon keresztül az 
MVM Zrt� központi beszerzési szervezetének fela-
data� 

Az MVM Csoport beszerzései során az egyenlő 
feltételekkel zajló versenyeljárást alkalmazza, és a 
verseny semlegességét biztosító eljárási lépések-
re (a potenciális szállítók felé egy időben és azo-
nos tartalommal történő kommunikáció, szakmai 
és pénzügyi értékelések szétválasztása, ajánlatok 
testületi bontása stb�) kifejezett hangsúlyt fektet�

A beszerzést támogató rendszerek közül ki kell 
emelni az SAP SRM rendszer alkalmazását, mely 
nagymértékben segíti a folyamatok kontrollját és 
elemzését, az egyes eljárások életútjának követ-
hetősége, dokumentáltsága okán transzparenci-
át biztosít. A rendszer az igényléstől kezdve a 
szállítói számla kifizetéséig átfogja és dokumen-
tálja a beszerzési folyamatot, számos ponton ga-
rantálja a folyamat ellenőrzését („négy-szem 
elve”), az egyes lépések megfelelő szintű jóváha-
gyását. A vállalatcsoport korszerű megoldások 
alkalmazására és folyamatfejlesztésre (e-beszer-
zés, e-katalógus alapú rendelés) törekszik beszer-
zései során�

102-9

11. táblázat: Az MVM Csoport beszállítóinak értékelése

Mértékegység 2017 2018 2019

Helyi (belföldi) beszállítók aránya % 94,08 93,92 93,86

Helyi beszállító db 4 323 4 092 4 050

Összes beszállító db 4 595 4 357 4 315

Helyi beszállítók aránya (beszerzési érték alapján) % 78,18 88,87 93,39

Helyi beszállítótól beszerzett áru/szolgáltatás értéke millió Ft 165 176 192 554 210 945

Összes beszerzett áru/szolgáltatás értéke millió Ft 211 271 216 664 225 878
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Innováció 

„A villamos energetikai szektor napjainkban je-
lentős változáson megy keresztül, a villamosener-
gia-rendszer fenntartható fejlődéséhez szükséges 
lépések megtétele pedig egyszerre jelent kihívást 
és lehetőséget az MVM Csoport számára. Az 
energiatermelés decentralizációja, a megújuló 
energiaforrások kiaknázása, az elektromos autó-
zás térnyerése vagy a klímaváltozás energetikai 
vonatkozású problémái mind olyan területek, 
amelyek megoldásához elengedhetetlen a kuta-
tás, a fejlesztés és az innováció (összefoglalóan 
KFI tevékenységek). Az MVM Csoport e tevékeny-
ségek csoportszintű összehangolása érdekében 
hozta létre 2018-ban a Csoportszintű Technológi-
ai Innovációs Igazgatóságot. A fókuszált KFI tevé-
kenységek célja az innovatív termékek és szolgál-
tatások piacra vitele, amelyet az Igazgatóság az új 
technológiák feltérképezésével, külső – elsősor-
ban pályázati – finanszírozás bevonásával és a KFI 
területén élen járó partnerekkel, így felsőoktatási 
intézményekkel, kutatóintézetekkel és innovatív 
kkv-kkal folytatott hatékony együttműködés kere-

tében kíván elérni. A fejezetben bemutatásra ke-
rülő kutatási partnerek és témák sokszínűsége az 
energetikai innováció széleskörű elterjedését és 
alkalmazhatóságát szemléltetik. A kutatási és fej-
lesztési tevékenységek mellett az innováció meg-
határozó forrását jelentik az eredeti ötletek gyors 
kidolgozásán és termékesítésén alapuló startup 
vállalkozások is. Az MVM Csoporton belül tevé-
kenykedő Smart Future Lab Zrt. feladata a startu-
pok inkubálása, az innovatív energetikai ötletek 
támogatása magvető finanszírozással, valamint a 
termékek piacra kerülésének segítése. Ennek ér-
dekében hirdeti meg évről-évre az MVM Edison 
versenyt, amelyen a kiválasztott startupok bemu-
tathatják termékeiket, és egy felkészítési progra-
mon vehetnek részt. 2019-ben az innovációs folya-
mat újabb eseményekkel bővült (Hackathon, MVM 
Innovációs Nap), nagyobb hangsúlyt helyezve a 
Társaságcsoporton belüli tudásmegosztásra.”

Bertalan Zsolt 
csoportszintű technológiai innovációs igazgató, 

MVM Zrt.

Az energetika terén megfigyelhető, gyorsuló üte-
mű változások, mint a decentralizált, megújuló 
energia alapú villamosenergia-termelés, az 
elektri fikáció, a digitalizáció és az üvegházhatású 
gázkibocsátás csökkentésére irányuló törekvések 
jól mutatják, hogy az energiaszektor korszakhatár-
hoz érkezett� Az új korszakra az MVM Csoportnak 
fel kell készülnie, és e felkészülésben kulcsszere-
pet játszhat az innováció� Az innováció forrását 

jelentik egyfelől az új, eredeti ötletek és ötlet-
gazdáik, akik főként a felsőoktatás hallgatói és 
oktatói közül kerülnek ki, másfelől azok a kutatási, 
fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek, 
amelyek új tudást teremtve vagy a korábbi ered-
ményeket továbbfejlesztve innovatív termékek 
és/vagy szolgáltatások kidolgozása és piaci beve-
zetése számára teremtenek alapot� E tevékenysé-
gek ugyancsak jelentős részben kötődnek a fel-
sőoktatási intézményekhez, ezért az MVM Cso-
port kiemelt szerepet tulajdonít a felsőoktatási 
együttműködéseknek, legyen szó akár tehetség-
gondozásról és hallgatói ötletek üzleti inkubáció-
járól, akár az egyetemekkel közös kutatási, fejlesz-
tési és innovációs (KFI) tevékenységek kezdemé-
nyezéséről. A fejezet az e területen folyó tevé-
kenységeket mutatja be röviden�

Az alternatív üzemanyagok – közlekedési célú és 
egyéb felhasználású – részarányának jelentős nö-
velése mind az Európai Unió, mind pedig a ma-
gyarországi energiastratégia egyik fontos feladata, 
éppen ezért az MVM Csoport középtávú stratégiá-
jában is kiemelt célkitűzés az ezen új üzleti terüle-
teken történő megjelenés. Az MVM Csoport az al-
ternatív, köztük a villamosenergia-alapú közleke-
dés minden szegmensében folyamatosan vizsgálja 
a fejlődési irányokat, azonosítja az innovációs kihí-
vásokat� A már hagyományosnak mondható infra-
struktúra-, valamint termék- és szolgáltatás-fejlesz-
tés mellett egyetemi és ipari partnereinkkel olyan 
kutatás-fejlesztési projektekben veszünk részt, 
amelyek többek között a közlekedés energiaoldali 

KF103-1

KF103-2

EU8

KF103-3

„Ennek érdekében hirdeti meg évről
évre az MVM Edison versenyt, amelyen 
a kiválasztott startupok bemutat
hatják termékeiket, és egy felkészítési 
programon vehetnek részt. ”

MVM-5
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optimalizációjára, a töltési folyamat automatizálá-
sára, valamint újfajta közlekedési módok beveze-
tésére is irányulnak� A közlekedés szempontjából, 
de általánosságban is fontos területnek tartjuk az 
akkumulátoros energiatárolást, az akkumulátorok, 
valamint alkalmazásuk fejlesztésére kiemelt figyel-
met fordítunk� Az infrastruktúra kiépítésével párhu-
zamosan alakítottuk ki először azon alap e-mobili-
tás termék- és szolgáltatás csomagjainkat, amelyek 
akár már a piac jelenlegi fejlettségi szintjén is érté-
kesíthetők ügyfelek részére. A termékfejlesztés 
egy következő szintje már inkább közép- és hosszú 
távú célokat szolgál, amelynek keretében olyan 
komplex szolgáltatáscsomagok kerülnek kialakí-
tásra, mind a kormányzati (B2G), mind a vállalati 
(B2B) ügyfelek, mind pedig a végfelhasználók ré-
szére (B2C), amelyek jelentősen túlmutatnak a je-
lenleg ismert és rövidtávon lefedni tervezett alap 
e-mobilitás szolgáltatásokon� Ebbe a kategóriába 
soroljuk az „okos energetikai megoldások” öko-
szisztémába tartozó különféle energiahatékonysá-
gi, környezettudatossági (pl� megújuló energiafor-
rások felhasználása) és egyéb (pl� közösségi alapú) 
innovációs megoldásokat�

Az utóbbi években a különböző újszerű, alternatív 
technológiák fejlődése egyrészről lehetővé tette, 
másrészről – különböző hajtóerők (pl. energiatá-
rolás, rendszerszabályozás iránti igény) felerősíté-
sét okozva egyidejűleg – ki is kényszeríti, hogy az 
energetikai rendszerekben már ne csak a hagyo-
mányos megoldásokra támaszkodjunk� Számotte-
vő fejlődésen mentek át a hidrogén-technológiai 

megoldások, így a tüzelőanyag-cellák, elektrolizá-
lók, hidrogén tárolás, tüzelőanyag-cellás jármű-
vek, H2 töltőinfrastruktúra. A fejlődési tendenciák 
lehetővé teszik, hogy innovatív, hidrogén-techno-
lógiai demonstrációs projekt valósulhasson meg 
Magyarországon, melyben az MVM Csoport is 
szerepet kíván vállalni�

Az MVM Zrt. Csoportszintű és Technológiai Inno-
vációs Igazgatóságának vezetésével megkezdő-
dött az előbbiekhez kapcsolódó megalapozó 
projekt koncepció kidolgozása, a releváns pályá-
zati források feltérképezése, figyelembe véve az 
MVM Csoport által lefedett értéklánchoz történő 
illesztés követelményét is� Célunk, hogy az újsze-
rű technológiák megismerésén és alkalmazásán 
keresztül az MVM Csoport vezető szereplővé vál-
jon a hazai energetikai innovációk terén, egyúttal 
a beruházás megvalósítása hozzájáruljon árbevé-
telünk tovább növeléséhez�

Az MVM Csoport keresi az urbanizáció és a klíma-
változás együttes következményeként, egyben le-
hetséges válaszként fókuszba kerülő beltéri nö-
vénytermesztés innovációs lehetőségeit. Az ága-
zat versenyképességét alapvetően befolyásolja a 
technológia energiaigénye, ezért partnerek bevo-
násával kívánjuk elemezni a korlátokat, azonosítani 
a célterületeket� Ez a kutatási terület jól példázza 
az ágazatok kapcsolódásában rejlő lehetőségeket.

Az MVM Csoport vidéki egyetemi partnerekkel 
olyan kutatásfejlesztési projekteket hajt végre, 

amelyek a regionális adottságokat figyelembe 
véve keresik a megújuló, decentralizált energiater-
melés lehetőségeit. Így a Pécsi Tudományegyetem-
mel együttműködésben végzett kutatás célja egy 
biológiai alapú, komplex, lokális energiatermelési 
modell létrehozása, amelyhez kapcsoló dóan az 
egyetem kutatja a hulladék energiává ala kí  tásának 
leghatékonyabb technológiáit is� A ku ta tás során 
kialakításra került egy elemzési-mo  dellezési esz-
köz, amely képes arra, hogy technológiailag, gaz-
daságilag és a fenntarthatóság szempontjából is 
egyszerűen és általá nosan elemezzen adott alap-
anyag (hulladék) bázison létrehozható erőművi 
technológiákat� A multidiszciplináris kutatócso-
portban dolgozó munkatársak a térinformatika,  
a biológia-ökológia, az agrár-szakterületek, a fizi-
ka-energetika, a hulladékgazdálkodás, és a köz-
gazdaságtan területeiről érkezve segítették a mun-
kát� A Miskolci Egyetemmel végzett kutatás- 
fejlesztési projekt pedig a Miskolc környéki, kü lö-
nböző típusú, megújuló energiaforrásokra alapo-
zott energiatermelés, valamint az energiatárolási 
lehetőségek együttes működtetését vizsgálja.

Az MVM Csoport a piaci trendeket és az innovatív 
megoldások fejlesztésének lehetőségeit megis-
merve 2016-ban döntött egy energetikai start-
upokra specializált inkubátorcég létrehozása mel-
lett, így még abban az évben megalapította a 
Smart Future Lab Zrt.-t. A szervezet célja az új 
energetikai ötletek felkarolása, támogatása a piac-
ra vitelben, ezáltal segítheti a hatékonyabb ener-
giafelhasználást és elosztást, valamint új piacokra 
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léphet be az MVM Csoport� Az alapítása óta a Tár-
saság már több energetika területén tevékenyke-
dő startup számára biztosított magvető finanszíro-
zást. A finanszírozás mellett szintén lehetőség volt 
az MVM szakismeretét és infrastruktúráját használ-
va a startupok ötleteinek validációjára is� 

A startupok elindulását segíti az MVM Edison 
energetikai startup verseny, amely 2019-ben már 
harmadik alkalommal került megrendezésre� A 
program a jövő legígéretesebb, kreatív, piacképes, 
környezetbarát és energiahatékony fejlesztéseit, 
ötleteit kereste� A több mint 200 beérkezett ötlet is 
bizonyítja, hogy milyen igény mutatkozik az ötlet-
gazdák, startupok részéről a valós piaci visszajel-
zésre, a valós körülmények között történő teszte-
lésre. A program nagy figyelmet fordít arra, hogy 
az innovatív termék- és ötletfejlesztési képessége-
ket fejlessze a startupok esetében, így jelentősen 
növeli az esélyét annak, hogy sikeresen jelenjenek 
meg a piacon termékükkel, szolgáltatásukkal�

A szakmai zsűri elsőkörös értékelései alapján közel 
100 jelentkezőből kiválasztott 8 startup a második 
körben az IBM és a Smart Future Lab Zrt� által szer-
vezett 8 alkalmas képzési programban vehetett 
részt, ahol neves szakemberektől tanulhatták meg 
az üzlet- és ötletfejlesztést segítő módszertano-
kat. Az oktatás zárásaként a csapatok a fináléban 
szakmai zsűri előtt léptek színpadra.

A három nyertes csapat tagjai egy tanulmányutat 
is nyertek az IBM vállalat franciaországi dizájnköz-

pontjába, valamint egy 3 millió forint értékű kom-
munikációs csomagot, ami lehetőséget biztosít 
kommunikációs stratégia alkotására, arculatterve-
zésre, illetve akár piackutatásra is, továbbá lehe-
tőséget kapott arra is, hogy akár 50 millió forint 
értékű magvető befektetést nyerjen el az MVM 
Csoporttól� A legjobb projektötletek kiválasztása 
során kiemelt szempont volt, hogy az energetikai 
szektort célzó pályamunkák széles körben hasz-
nosítható megoldást kínáljanak, valamint – meg-
felelő anyagi és szakmai támogatással – piaci kö-
rülmények között is értékesíthetőek legyenek. A 
fentieket kiérdemlő nyertes ötletek a következő-
ek voltak: egy, a villanyautók töltési igényét oko-
san elosztó szabályozó technológia; egy mágne-

ses, moduláris okoslámpa-család; és egy, az 
elektromos autóhasználat kihívásaira fejlesztett 
teljes körű applikációs megoldás. 2019-ben ez az 
innovációs folyamat olyan új eszközök bevezeté-
sét is hozta, amellyel az MVM Csoport tagvállala-
tai által azonosított kihívásokra különböző piaci 
szereplőkkel, startupokkal történő együttműkö-
désen keresztül adunk választ. Ennek megfelelő-
en 2019 októberében az MVM Csoport 3 kihívás 
megoldására hirdette meg, és több mint 10 start-
up részvételével tartotta Hackathon eseményét� 
Az itt felszínre került innovatív megoldások mind 
segíthetik azt, hogy hatékony, fenntartható, 
ugyanakkor innovatív, új megoldásokat kínáljunk 
ügyfeleinknek� 
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A külső partnerek bevonásán túl a Társaságcso-
port kiemelt figyelmet fordít arra is, hogy a mun-
kavállalókkal megismertesse az iparági trendeket, 
az innovatív technológiákat� Ennek keretében 
2019-ben belső munkavállalói innovációs blog in-
dult, valamint októberben megrendezésre került 
az első Innovációs Nap is�

Az innovációs módszertanok mozgatórugója az 
erőforrások, elsősorban a humán erőforrás kellő 
diverzitásának biztosítása a folyamatokban, hi-
szen ezáltal biztosítható az a többféle nézőpont, 
tapasztalat és tudás, amely jelentősen hozzájárul-
hat az adott innováció megvalósulásához� Ezt a 
diverzitást sok esetben nem lehet a vállalatcso-
porton belül biztosítani, ezért is fontos a külső in-
novációs, illetve inkubációs tevékenységre is 
hangsúlyt helyezni� Ez egyrészt saját, innovációs 
tevékenységhez szorosan köthető, annak konkrét 
eredménytermékeket is biztosító események 
szervezése, úgy, mint a fenn említett MVM Edison 
startup verseny� Másrészt viszont cél volt olyan in-
novációs vagy startupokat támogató események 
aktív támogatása is, melyek a környezetünket, az 
újításokban gondolkozó ötletgazdákat körülvevő 
ökoszisztémát is segíti, ismeretekkel látja el, vagy 
összeköti őket. Ilyen esemény volt a Startup Sa-
fari, melyet 2019-ben első ízben támogatott az 
MVM� Az esemény során cégek két napra kinyit-
ják kapuikat az érdeklődők előtt, és programokat 
szerveznek szakmabelieknek, potenciális befekte-
tőknek, induló startupoknak, ötletgazdáknak, ál-
láskeresőknek, pályaválasztás előtt állóknak. A 

2019-es évben az MVM is több előadással készült 
a startupok, ötletgazdák, illetve más területekről 
érkező érdeklődők számára is. 

Kifejezetten startupok számára rendezett, szá-
mukra kiugrási lehetőséget biztosító eseménye-
ket is támogatott az MVM Zrt� Ilyen a Startup 
Campus University program is, mely a Budapesti 
Műszaki Egyetemen került megrendezésre 2019-
ben. Célja a startup vállalkozói kultúra népszerűsí-
tése, hallgatók innovatív ötleteinek ösztönzése és 
az egyetemen létrejövő vállalkozások validálása 
és piacra juttatása� 

A kifejezetten egyetemi verseny mellett kiemelt 
támogatóként segítettük az InnoEnergy Power-
Up! versenyének hazai megvalósulását is� A Po-
werUp! az InnoEnergy szervezet energetikai inno-
vációs kezdeményezés közép-európai startup 
versenye, mely a legjobb energetikai innováció-
kat gyűjti össze, és segíti őket a befektetéshez 
jutáshoz a saját hálózatán keresztül� Az újítások, 
korszakalkotó ötletek megvalósulása azonban 
nem csak startup formájában lehetséges, ennek 
jegyében az MVM Zrt� támogatta a Formula Stu-
dent EAST versenyt is, mely Közép- és Kelet-Eu-
rópa legnagyobb egyetemi versenyautó-konst-
rukciós versenye, a Formula Student nemzetközi 
versenysorozat része� Az MVM a 2019-es év egyik 
főszponzora, az esemény elektromobilitási part-
nere volt, hiszen egyre nagyobb teret hódítanak 
az elektromos meghajtású versenyautók ezen a 
területen is�



GAZDASÁG INTEGRÁLT JELENTÉS | 2019 76

Környezeti beruházások, 
rekultivációk és kármentesítések

2019-ben az alábbiakban felsorolt tag és leányvál-
lalatoknál került sor környezeti beruházásokra, re-
kultivációra és kármentesítésekre�

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

Folyékony radioaktív hulladék cementező tech-
nológia beszerzése, telepítése

A Paksi Atomerőmű üzeme során keletkező kis és 
közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladé-
kok csak szilárdított formában szállíthatók el a Bá-
taapátiban kialakított végleges tárolóba, így en-
nek megoldásáról – a vonatkozó „csomagolási” 
és átvételi követelmények figyelembe vételével – 
gondoskodni kell� A szilárdítás módjaként az 
atomerőmű a 4 hulladékhordót tartalmazó fém-
konténeres hulladékcsomagokban történő bece-
mentezési technológiát választotta, amelynek al-
kalmazásához az ezt végző speciális hulladék-ce-
mentező berendezés beszerzése, valamint az 
annak működtetését biztosító komplex szállítá-
si-mozgatási, kiszolgáló és biztonsági technológi-
ai infrastruktúra kiépítése történik az atomerőmű 
ezen célra kialakított üzemi helyiségében� 

A több éves, várhatóan 3 625 millió forint bekerü-
lési összegű projekt keretében a technológiai 
szerelési munkák és a csatlakozó építészeti mun-
kák kivitelezése befejeződött, a 2020. év elejére 

tervezett üzembevételt megelőzően a továbbiak-
ban a szigorú hatósági követelmények szerinti 
üzembe helyezési munkák, próbák következnek�

Környezet és Kibocsátás Ellenőrző Rendszer 
 (SER-KK) fejlesztése

A fukushimai baleset következtében végzett Cél-
zott Biztonsági Felülvizsgálat keretében vizsgálat-
ra került az atomerőmű telephelyén és a telep-
helye környezetében lehetséges sugárzást mérő 
telepített eszközök alkalmazhatósága földrengés 
és teljes feszültségvesztés során kialakult helyze-
tekben� 

A felülvizsgálat eredményeként elvégezték a tele-
pített mérőrendszerek földrengésvédelmi meg-
erősítését, a teljes feszültség kimaradás esetére 
72 órás rendelkezésre állást szolgáló átalakításo-
kat, a mérő és mérésfeldolgozó eszközök balese-
telhárítási tevékenységhez történő biztosítását, 
illetve a tartalék balesetelhárítási objektum infor-
máció ellátását, ezen túl autonóm adatgyűjtő 
megoldás kialakítását, valamint az avulás során 
összegyűjtött berendezés- és rendszerszintű fel-
újítási feladatokat� A várhatóan 1 360 millió forint-
ba kerülő projekt keretében a tervezési munkák 
megtörténtek, illetve folyik a telepítendő beren-
dezések gyártása� A kivitelezési tevékenységek a 
szükséges engedélyek beérkezése után, 2019-
ben megkezdődtek. A tervezett befejezési ha tár-
idő 2020. június 30., a próbaüzem várható befeje-
zése 2020� december 31� 

Hűtőgépházi és hűtőrendszeri átalakítások 

A Paksi Atomerőmű technológiai szellőző- és klí-
marendszerei környezetkímélő és stabil, hosszú 
távú hűtés-ellátásának biztosítása érdekében 
szükségessé vált a hűtőgépház ózonkárosító hű-
tőközeggel működő gépeinek cseréje, illetve a 
megnövekedett teljesítményigény miatt a hűtő-
rend szer átalakítása� Az 1 435 millió forint össz-

MVM-6
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költségű beruházás keretében az üzembe helye-
zési és mérési feladatokat 2019-évben fejezték 
be, amelynek következtében biztosított lett a jog-
szabályokat kielégítő, és megfelelő kapacitású 
hűtőrendszeri funkció.

A projekt keretén belül az összes R11 hűtőközeg 
lecserélésre került� Megvalósult többek között a 
régi CARRIER hűtőgép bontása, és vele a régi 
R11-es hűtőközeg lefejtése és ártalmatlanítása is 
megtörtént, továbbá az új YORK típusú hűtőgép 
telepítésére, az üzemelő hűtőgépek szivárgás el-
lenőrző rendszerének kiépítésére és üzembe he-
lyezésére is sor került�

MAVIR ZRt.

2019� évben is folytatódott az alállomási savazó-
aknák felújítása, ennek keretében Gödön, Győr-
ben, Hévízen, Litéren és Sajószögeden végeztek 
munkálatokat. Átépítésre került a győri 1. számú 
transzformátor alapja, javításra került a bicskei 1� 
sz� alapja, valamint feltárásra került a gödi telep-

helyen található transzformátor tároló alap, 
amelynek átépítése a következő évre húzódott át. 
A perkátai állomáson javításra került az olajlevá-
lasztó rendszerhez tartozó, megroppant fordító 
akna� A távvezetékek madarak számára jobban 
láthatóvá- és madárbaráttá tételéhez szükséges 
többféle típusú, – nekirepülésből adódó ütközést 
csökkentő – eltérítő szerelvények beszerzésre és 
kihelyezésre kerültek a főbb madárvonulási útvo-
nalakat keresztező hálózati elemeinkre. Az elvég-
zett beruházások teljes összege meghaladta a 
180 millió forintot�

MVM OVIT Zrt.

A gödi telephelyen energiatakarékossági szem-
pontból a villamosenergia-fogyasztások ponto-
sabb nyomon követése és leolvasása céljából hat 
csarnoknál egy-egy elektromos áramfogyasztás 
almérő felszerelésére került sor. Az F5-F6 fes-
tőműhelynél egy elszívó és befúvó rendszer, vala-
mint egy hővisszanyerő rendszer kialakítása is 
megvalósult� 

Göd telephely F5-F6 festőműhely: A kialakí-
tás oka, hogy az Acélszerkezeti divízió szer-
ződéses munkaállományának határidőre és 
megfelelő minőségben történő teljesítése a 
festőkapacitás bővítése nélkül nem lenne 
megvalósítható�

Emellett jogszabályi kötelezettségek és a 
munkatársak egészségvédelmének maxi-
mális figyelembe vételével szükségessé 
vált, hogy kiépítésre kerül – speciális pont-
forrással rendelkező – elszívó és befúvó lég-
technikai rendszer� Ennek gépészeti beren-
dezései lemeztáskás rendszerű hővisszanye-
rő egységek, melyekkel kb. 50%-os 
energiamegtakarítás érhető el. Így összesen 
mintegy 650 m2 olyan csarnokterület kerül 
kialakításra, ami alkalmas acélszerkezetek 
vizes bázisú festésére úgy, hogy a vonatko-
zó környezetvédelmi, kockázatbecslé-
si-munkavédelmi, és tűzvédelmi előírásokat 
maradéktalanul kielégíti�
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Vértesi Erőmű 

A Vértesi Erőmű rekultivációs tevékenysége 
2019. évben, rövid kitekintéssel a már megvaló-
sult és a jövőben esedékes rekultivációs felada-
tokra

1. Márkushegyi Bányaüzem:

A Márkushegyi Bányaüzemben az illetékes kör-
nyezetvédelmi hatóság és Bányakapitányság ha-
tározataiban előírt feltételekkel folyt a bányabe-
zárási és rekultivációs tevékenység� A rekultiváci-
ós feladatok a Bányabezárási Műszaki Üzemi 
Tervben foglalt ütemterv szerint haladtak és 2018� 
december 7-én befejeződtek. 

A 2018� december 18-i hatósági helyszíni bejárást 
követően a Bányafelügyelet kiadta határozatát, 
amelyben elfogadta a Vértesi Erőmű Zrt. Puszta-
vám VI.-szén bányatelken lévő mélyműveléses 
bánya – Márkushegyi Bányaüzem – Bányabezárá-
si Műszaki Üzemi Terv szerint végrehajtott tájren-
dezési tevékenységét� A határozatban foglaltak 
alapján a bányavállalkozó a bánya bezárását és a 
tájrendezést végrehajtotta, a bányászati tevé-
kenységet befejezte� A határozat 2019� február 
9-én vált jogerőssé. 2019. év végén letelt a bánya 
térségében található talajvíz megfigyelő kutak 
monitorozási kötelezettsége, e miatt megkezd-
ték a kutak eltömedékelésének hatósági enge-
délyeztetéséhez szükséges dokumentációk elké-
szítését� 

2. Oroszlányi Erőmű zagytér:

A zagytér rekultivációs feladatait a Társaság több 
ütemben valósítja meg:

A feladatok I� ütemét (1. és 3. kazetták geodéziai 
felmérését, valamint a rekultiváció kiviteli és orga-
nizációs terveit, a kazetták felületének kialakítá-
sát, 30 cm-es fedési munkáit és a hatóság által 
előírt átmeneti füvesítést) a Vértesi Erőmű Zrt. 
2014-2016 években valósította meg� A feladatok 
II� ütemének elvégzésére (1� és 3� kazetták végle-
ges fedése, füvesítése) 2017� május 5-e és 2018� 
január 31-e között került sor� Az illetékes környe-
zetvédelmi hatóság az I� és a II� ütem megvalósí-
tását tudomásul vette� Az 1� és 3� számú kazetták 
csapadékvizének elvezetése vonatkozásában 
2018� 08� 23-án vették kézhez a vízjogi üzemelte-
tési engedélyt� A hiányt pótló újrafüvesítési, illet-
ve a garanciális földmunkák elvégzése (csapadék-
víz árkok sérüléseinek, ill� eróziós felületi károk 
helyreállítása) 2018 folyamán, a zárókaszálás 2019-
ben megtörtént� 

2018-ban a rekultiváció végrehajtásának folytatá-
saként a 2. és 4. kazetták rekultivációjának előké-
szítését is megkezdték (rekultiváció III� ütem)� A 
Társaság elkészíttette a részletes kiviteli terveket, 
a közbeszerzési pályázat műszaki leírását, vala-
mint a meglévő vízjogi létesítési engedély módo-
sításának dokumentációját� A kazettákon kialakult 
balesetveszélyes helyzet megszüntetése érdeké-
ben szükségessé vált a kivitelezés előkészítő sza-

kaszából ezen területrészek rendezése a kapcso-
lódó műveletekkel. Ezen 2. és 4. kazetta rekultivá-
cióját előkészítő III/1. ütem végrehajtása 2018. 
július és november között valósult meg� 

2019� I� félévében folytatódott a 2� és 4� kazetták 
rekultivációjának előkészítése. A III/1. ütem során 
megvalósult állapot geodéziai felmérése 2019� év 
elején megtörtént, amely alapján a III/2� ütem (2� 
és 4� kazetták végleges rekultivációja) közbeszer-
zési dokumentációjának műszaki leírása aktualizá-
lásra került� 2019 közepén már látszott, hogy 
amennyiben a soron következő III/2. ütem végre-
hajtására vonatkozó közbeszerzési eljárás elindí-
tására 2019-ben a Társaság tulajdonosi jóváha-
gyást szerez, a 2� és 4� kazetták rekultivációjának 
várható befejezése legkorábban csak 2023 köze-
pén valósítható meg� 

Az Oroszlányi zagytér 5. és 6. kazetták rekultivá-
ciójának megkezdése az erőmű státuszának a 
függvénye� A kazettákat mindaddig üzemkész ál-
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lapotban kell tartania a Társaságnak, amíg az 
erőmű szüneteltetett státusza fennáll. Abban az 
esetben, ha már az erőművi telephely további 
üzemeléséhez nincs a zagytérre szükség, a Társa-
ságnak a környezetvédelmi hatóság határozata 
(rekultivációs engedély) előírásainak megfelelően 
kell a rekultivációs feladatot végrehajtani�

3. Bánhidai Erőmű zagytér:

A Vértesi Erőmű Zrt.-t kötelezettség terheli a nem 
üzemelő Bánhidai Erőmű zagytér rekultivációs 
munkáinak elvégzésére, melyre vonatkozóan (a 
zagytér felhagyására és a rekultiváció elvégzésé-
re) 2015 novemberében kapta meg a Társaság a 
működési engedélyt a környezetvédelmi ható-
ságtól� A rekultivációs engedélyben foglalt fel-
adatok elvégzése a 2016-ban a zagytéri csapa-
dékvíz elvezetés megterveztetésével és engedé-
lyeztetésével kezdődött meg. 

A zagytér fedési munkáira történő közbeszerzési 
eljárás elindítását megelőzően, 2017-ben, a Tár-
saság szerződést kötött a Bánhidai zagytér rekul-
tivációs tervében rögzített műszaki megvalósít-
hatóság felülvizsgálatára, a Rekultivációs terv 
módo sítási kérelmének összeállítására (rézsű haj-
lásszögek), a kiviteli tervek elkészítésére, illetve a 
módosított hatósági engedély birtokában a köz-
beszerzési tenderdokumentáció műszaki leírásá-
nak elkészítésére� A módosítási kérelem összeállí-
tása során körvonalazódott, hogy a Bánhidai 
zagytér környezetében nem áll rendelkezésre 

megfelelő méretű, Vértesi Erőmű tulajdonában 
álló terület, mely biztosítaná a rekultivációs mun-
kák területigényét (humusz-, fedőanyag- és per-
nye-tároló terek, munkagép parkolók)� A problé-
ma megoldása érdekében a Társaság megkereste 
a Vértesi Erdő Zrt.-t a Bánhidai zagytér melletti 
erdősáv ideiglenes használatba vétele céljából, 
majd 2018 júniusában szerződést kötött velük, 
mint az érintett erdőterület kezelőjével. Az elké-
szített időleges erdőhasználati engedélykérelmet 
az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal elbírálta, 
és a Társaság számára szükséges elvi engedélyt 
2018 júliusában kiadta� Az erdészeti elvi engedély 
birtokában a rekultivációs engedélymódosítási el-
járást elindították a környezetvédelmi hatóságnál� 
A módosítási kérelemhez szervesen kapcsolódó-
an a vízjogi- létesítési engedélymódosítás kérel-
met is benyújtották az illetékes vízügyi hatóság 
felé� Mind a Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal, mind a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről felme-
rült hiánypótlások 2018 szeptemberében teljesí-
tésre kerültek. Ezt követően 2018. november 23-
án a Társaság kézhez kapta a vízjogi létesítési en-
gedélymódosítás határozatát� A fentiek miatt a 
rekultivációs engedélyben foglalt időütemezés 
módosítása is szükségessé vált, melyet a környe-
zetvédelmi hatóság a Társaság által kért határidő 
módosításokkal, illetve az új műszaki megoldá-
sokkal 2019� február 5-én hagyta jóvá�

2019� év elején, a rekultiváció végrehajtásának 
előkészítéseként árajánlatot kértek és kaptak a 

Vértesi Erdő Zrt.-től az időleges erdőhasználattal 
érintett terület előkészítésére (fakivágás, tuskó-
zás, humuszmentés stb�), mely feladatot a rekulti-
vációs közbeszerzési eljárás végéig kell elvégez-
niük. Az erre vonatkozó szerződés előkészítésre 
került, aláírása a rekultiváció végrehajtására vo-
natkozó közbeszerzési eljárás elindítását követő-
en várható� 2019� I� félévében véglegesítésre ke-
rült a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentáci-
ója. Ezt követően a teljes közbeszerzési 
dokumentáció az ügyvédi irodával együttműköd-
ve elkészítésre és véglegesítésre került� A doku-
mentációt – az Oroszlányi zagytér 2� és 4� kazettá-
jának rekultivációjával közös eljárásra előkészítve 
– 2019 júniusában benyújtották a tulajdonosnak 
véleményezés és jóváhagyás céljából�

4. Mányi I/A bányatető:

A Veszprémi Bányakapitányság a Bányaüzem Táj-
rendezési tervét 45/2004 számú határozatában 
engedélyezte� Az engedélyben található négy te-
rület közül az aknaudvar, a Kígyós-patak és a 
meddőhányó rekultivációjának végrehajtását a 
hatóság már elfogadta, a területek a bányatelek-
ből ki lettek vonva. Az omlasztott területek rend-
betétele viszont csak szakaszosan végezhető el, 
mert a volt bányatető térségében a fejtések miat-
ti utómozgások még nem fejeződtek be. 

Az omlasztott területek tájrendezésének befeje-
zésére nincs hatóságok által előírt határidő. Ezen 
területek tájrendezését az évek folyamán tovább 
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kell folytatni a kialakuló nyílások, hasadékok, re-
pedések megjelenésének, veszélyességének 
függvényében. A 2017. évi ellenőrzések során a 
már korábban betakart területeken részleges fel-
szakadásokat, talajmegcsúszásokat tapasztaltak� 
A szükséges munkák 2017 végén elvégzésre ke-
rültek� A 2018� év folyamán nem volt szükséges 
beavatkozás, helyreállítás. A területen a figyel-
meztető táblák pótlása folyamatos. 

A 2019. I. félévi ellenőrzések során élet- és bal-
esetveszélyes repedések nem voltak észlelhető-
ek, viszont év elején, a téli gyér növényzet követ-
keztében láthatóvá váltak olyan előjelek, amelyek 
későbbi kisebb helyreállítási munkák tervezését 
indokolják� Az elvégzett munkák: a területen a 
közlekedési utak járhatóságának javítása, azokról 
a cserjék és gazok eltávolítása, a megjelent repe-
dések betömedékelése az ott tárolt anyagból, il-
letve új útszakasz szervizútként való kialakítása a 
területen. Az ellenőrzési tevékenységet havi 
rendszerességgel továbbiakban is elvégzi a Társa-
ság, és ennek függvényében terveznek további 
tevékenységet�

5. Tatabányai Fűtőerőmű zagytér (V/C külfejtés): 

A zagytér rekultivációját 2014� január hónapban 
az illetékes Bányakapitányság befejezetté nyilvá-
nította� A területet a Társaság visszaadta tulajdo-
nosainak, és azon jelenleg még utógondozási 
(felszín alatti víz és felszíni víz vizsgálati) kötele-
zettsége áll fenn 2024-ig�
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NKM brand alá tartozó tagvállalatok 

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. (az NKM Energia 
Zrt. jogelődje) az egykori szegedi gázgyár és 
erőmű területén elvégezte a műszaki beavatko-
zást, és 2018-ban benyújtotta a kármentesítési 
monitoring záródokumentációt� A hatóság a do-
kumentációt elfogadta, és előírta a kármentesíté-
si utómonitoring folytatását� 

Az NKM Áramhálózati Kft.-nél a békési alállomás 
bővítése során a transzformátor alap szigetelése 
történt meg�

Az NKM Energia Zrt. a dél-pesti (Koppány és Gu-
bacsi utca) telephelyeken és az egykori Óbudai 
gázgyár területén végez jogszabályi megfelelést 
biztosító környezetvédelmi kármentesítéssel ösz-
szefüggő feladatokat. A dél-pesti telephelyeken 
a kármentesítés (felszíni burkolat kialakítása és 
monitoring) az 1900-as évek elején telepített fe-
rencvárosi II. gázgyár korábbi működéséből visz-
szamaradt felületi porszennyezéssel kapcsolatos� 
A dél-pesti telephelyek Budapest IX� kerületének 
déli részén, a ferencvárosi vasúti pálya déli olda-
lán helyezkednek el, a Külső-Mester út és a Guba-
csi út közötti területen� Környezetükben a pálya-
udvar, a korábbi sertésvágóhíd ingatlana és a 
 Tesco bevásárlóközpont található� 

A Koppány utcai telephelyen megtörtént a mű-
szaki beavatkozás (a terület burkolatának kialakí-
tása), a műszaki beavatkozási záródokumentációt 

és a kármentesítési monitoring tervet a környe-
zetvédelmi hatóság 2018-ban elfogadta� A ható-
sági előírások alapján a telephelyen a talajvíz 
megfigyelése zajlik kármentesítési utómonitoring 
keretében� 2020-ban az utómonitoring folytatása 
szükséges 2022. első félévéig.

A Gubacsi úti telephelyen önkéntes tényfeltárás 
keretében 2016-ban megtörtént a talaj- és talaj-
víz-szennyezés feltárása, melynek záródokumen-
tációját a hatóság elfogadta� A telephelyen jelen-
leg a talajvíz rendszeres vizsgálata folyik a kár-
mentesítési utómonitoring keretében� 

Az egykori Óbudai Gázgyár területén ismert 
szennyezés az 1913-tól 1987-ig tartó váro-
sigáz-gyártásnak tudható be� A felmérések során 
városi gázgyártás, szénkokszolás és kőszénkát-
rány feldolgozás okozta szennyezést azonosítot-
tak� Részleges kárenyhítési tevékenységként, a 
gáztartó tartályok elbontása után visszahagyott 
alapok és az abban tárolt veszélyes anyagok (gáz-
massza, gázmasszával szennyezett talaj és talaj-
víz), valamint a Száraztisztító épület pincetömbjé-
ben feltárt veszélyes hulladék kitermelése, elszál-
lítása és ártalmatlanítása már megtörtént� Az 
NKM Energia Zrt. és jogelődje 2011. óta kiemelt 
projektként kezeli a terület szennyezettségének 
megszüntetését, és mindent elkövet, hogy a kár-
mentesítés folyamatának legjelentősebb záró 
elemét képező, komplex műszaki beavatkozást 
mielőbb el tudja végezni. 2019-ben megtörtént a 
2014� évi tényfeltárási záródokumentáció felül-

vizsgálata (talaj-, talajvíz-, talajgáz-vizsgálatok, ta-
lajmechanikai fúrások), a benyújtott dokumentá-
cióról szóló környezetvédelmi hatósági döntés 
szerint új műszaki beavatkozási terv készítése nem 
szükséges�

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.-nél 5 db 
nyomásszabályozó állomás rekonstrukciója tör-
tént meg: Kecskemét (Ipoly sor); Szentgotthárd; 
Körmend; Sárvár és Árpádhalom nyomásszabá-
lyozó állomások�

A nyomásszabályozó, fogadóállomások az NKM 
Észak-Dél Földgázhálózati Zrt� üzemeltetési tevé-
kenységében stratégiai elemeket képeznek, mi-
vel az azokban bekövetkezett meghibásodások:

■	 települések, településrészek vagy területek 
földgázszolgáltatásból történő kiesését okoz-
hatják;

■	 nyomáshiány vagy túlnyomás miatti balesetve-
szélyt jelenthetnek;

■	 gázszivárgást (gázömlést) idézhetnek elő.

A Társaságnál a metánkibocsátás csökkentésére 
is történtek intézkedések: 2019-ben a következő 
eszközbeszerzések (szakaszoló berendezés, hiba-
feltáró kamerarendszer, kézi- ill� gépi ballonok, 
csőmegfúrók, csőelszorító berendezések) műsza-
ki megoldásokkal járultak hozzá a metánkibocsá-
tás csökkentéséhez 426 millió Ft-ot meghaladó 
értékben� Az eszközbeszerzések az alábbi NKM 
Észak-Dél Földgázhálózati Zrt� telephelyeket 
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(üzemegységeket) érintették változó mértékben, 
azonban szükség esetén az eszközök a Társaság 
mind a 12 üzemegységi szolgáltatási területén 
bevethetők: Szegedi-, Békéscsabai-, Bajai-, Kecs-
keméti, Szombathelyi- és Győri Üzemegységek.

A Társaság adatgyűjtést végez a gázelosztó háló-
zat meghibásodásairól, a bekövetkező üzemzava-
rokról, gázszivárgásokról, a kieső szolgáltatásról és 
az üzemzavarok során a levegőbe kiáramló föld-
gáz mennyiségéről. Ezen adatok és a számítógé-
pes kockázatbecslés összevetésével készül a kö-
vetkező évre/évekre vonatkozó beruházási javas-
lat a gázelosztó vezetékek és nyomásszabályozó 
állomások felújítására vonatkozóan� A technológi-
ai veszteségek csökkentésére irányuló eszközbe-
szerzések, rekonstrukciók, beruházások szintén 
hozzájárulnak a metánkibocsátás csökkentéséhez�

Az eszközbeszerzések, rekonstrukciók, beruházá-
sok hatásai a költségekre, a biztonságra és a kör-
nyezetre (metánkibocsátásra) a következők: 

■	 A tervszerűen végrehajtott vezeték-felújítás ha-
tására csökken a korróziós meghibásodások 
száma, ezzel az üzemzavar elhárítás költsége, 
valamint a metán-kibocsátás is�

■	 A tervszerűen végrehajtott nyomásszabályozó 
állomás felújítások csökkentik a karbantartási 
igényt, ezáltal a karbantartási költségeket és a 
metán-kibocsátást is� 

■	 Csökken a mérési eltérés, illetve a földgáz vesz-
teség, ezáltal a metán-kibocsátás is�

■	 Az eszközbeszerzések, rekonstrukciók, beruhá-
zások felújítások csökkentik az üzemzavarok 
kockázatát, az élet-és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető események bekövetkeztét.

■	 A szabadba áramló földgáz mennyiségének csök-
kenése révén csökken a környezeti terhelés�

Rendelkezésre állás és 
megbízhatóság

Az MVM Csoport szakmai felkészültségével nagy-
mértékben hozzájárul Magyarország energia- el-
látásának biztonságához. Az MVM Csoport fő fel-
adata, hogy olcsón és megbízhatóan biztosítson 
energiát a magyar lakosság és vállalkozások szá-
mára� Figyelembe véve, hogy az MVM Csoport a 
villamosenergia-szektor meghatározó, egyetlen 
nemzeti tulajdonban lévő jelentős szereplője, ál-
lami tulajdonlása révén hatékonyan és érdemben 
képes hozzájárulni a nemzeti energiastratégiai 
célok megvalósításához, lehetővé téve, hogy a 
magyar államnak ne csupán szabályozói, hanem 
tulajdonosi eszközök is rendelkezésére álljanak 
célkitűzéseinek eléréséhez.

Az MVM Zrt�, mint az MVM Csoport anyavállalata 
kiemelt jelentőséget tulajdonít az MVM Csoport 
termelő tagvállalatai által előállított energiafor-
mák rendelkezésre állásának és megbízhatóságá-
nak. A rendelkezésre állási mutató egyszerűsített 
értelmezése, hogy a berendezés képes-e a ter-
melésre, vagy sem� 

Komplexebb értelmezése már nem csak az idő-
beli termelési képesség visszajelzésére, hanem a 
termelési képesség és a mindenkori igények vi-
szonyának mértékére is választ ad�

A rendelkezésre állás terv és tény mutatószámai-
nak összehasonlítása visszaigazolja az üzemviteli 
és karbantartási gyakorlat megfelelőségét, vagy 
indikálja a beavatkozások szükségességét, módo-
sítások bevetését az üzemviteli és karbantartási 
feladatokban� Megállapítható, hogy gyorsított 
döntési folyamatok (hatáskör, felelős) kidolgozása 
szükséges a géptörési káreseményekre, melynek 
előkészületei folyamatban vannak.

A rendelkezésre állási mutató fontos eleme a 
hosszú távú karbantartási szerződéseknek is, mely 
szerződéses érték kötbér-köteles mutatószám-
ként kerül alkalmazásra� A rendelkezésre állás terv 
és tény mutatószámainak összehasonlítása vissza-
igazolja az üzemviteli és karbantartási gyakorlat 
megfelelőségét vagy indikálja a beavatkozások 
szükségességét, a módosítások bevetését az 
üzemviteli és karbantartási feladatokban� 

A termelő berendezésekkel kapcsolatosan általá-
nos elvárás, hogy azok rendelkezésre állása meg-
haladja a 96%-ot, vagyis az éves karbantartásokra 
és hibajavításokra fordított állásidő ne legyen 
több két hétnél� Az MVM Csoport fosszilis terme-
lő tagvállalatainál a rendelkezésre állási mutató 
állandó eleme az üzletpolitikai célkitűzéseknek is, 
mint központilag meghatározott elvárás, melynek 

RA103-1

RA103-2

RA103-3
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OG2
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megtörténik a féléves és éves visszamérése, érté-
kelése is�

Az erőművek, fűtőművek rendelkezésre állása 
éves, negyedéves, havi és heti szinten is nyomon 
követésre kerül, a termelési, termelőképességi, 
karbantartási tervek, valamint a heti jelentések ál-
tal� Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre állási 
mutató része az üzletpolitikai célkitűzéseknek, így 
a mutatók értékelése – és így a beavatkozások 
szükségességének megállapítása – a vezetői fóru-
mokon történik�

Az energia fogyasztói számára a legfontosabb 
szempont a felhasználandó energia állandósága, 
minőségét tekintve pedig kiemelten fontos a 
szolgáltatás szüneteltetésének teljes mértékű el-
kerülése� Napjainkban a fogyasztók környezettu-
datosságának erősödése és fenntarthatósággal 
szemben támasztott elvárása ugyancsak megha-
tározó, így a megújuló energiaforrások arányának 
növelése kiemelt hangsúlyt kap�

A rendelkezésre állás kiemelt szerepkörére tekin-
tettel igen fontos, hogy számításba vegyünk min-

den olyan, beruházás tervezésnél felmerülő szce-
náriót, melyek létjogosultsággal rendelkeznek a 
hazai megújuló alapú energiatermelés területén� 
Figyelembe kell vennünk az egyes időjárás- és 
napszakfüggő energiatermelő technológiák, va-
lamint a kiegyenlített energiatermelést megvaló-
sító lehetőségek egymásra hatásából adódó kö-
vetkezményeket, pozitív hatásokat� Szükséges 
szem előtt tartanunk az egyes technológiák meg-
valósíthatósági és gazdaságossági jellemzőit, va-
lamint a hazai jogi és gazdasági környezetből kö-
vetkező jövőképet.
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A hazai versenyképes árú, és biztonságos 
villamos energia-ellátást biztosító MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.-nél több jelentős beruházás is 
történt. Az erőmű blokkjainak 20 évvel történő 
üzemidő-hosszabbítását követően a biztonságos 
és stabil villamosenergia-termelést biztosító szin-
ten tartó beruházások megvalósítása kiemelt pri-
oritással folytatódott a 2019� évben is� Az atom-
erőmű üzemidő-hosszabbítási programjának vég-
rehajtása hosszú távon biztosít munkalehetőséget 
az atomerőmű munkavállalóinak, illetve stabil 
gazdasági környezetet teremt az atomerőmű mű-
ködtetésében résztvevő külső gazdasági vállalko-
zások számára� 2019-ben megtörtént a Paksi 
Atomerőmű Időszakos Biztonsági Jelentésének 
hatósági értékelése� 

A vizsgálat nemcsak pillanatnyi állapotot rögzí-
tett, hanem 10 évre vissza és részben előre is te-
kintett. A hatósági felülvizsgálat az Időszakos Biz-
tonsági Jelentésen kívül egy másik feladatcsopor-
tot is áttekintett: a 2011-ben végrehajtott, a 
fukushimai balesetet követő Célzott Biztonsági 
Felülvizsgálat (Stressz-teszt) fennmaradó felada-
taira is kiterjedt az értékelés� A jelentést elfogadó 
hatósági határozatban az Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH) fenntartotta a folyamatban lévő in-
tézkedések végrehajtásának szükségességét�

Üzletpolitikai célkitűzés értelmében alapvető el-
várás, hogy az MVM Zöld Generáció Kft., mint a 
megújuló energiatermelő társaság, megfelelő 
üzemeltetéssel és karbantartással biztosítsa az 

energiatermelő létesítmények minél magasabb 
rendelkezésre állását� Az MVM Zöld Generáció 
Kft. a megújuló portfóliójának folyamatos bővíté-
sét célzó Megújuló Program keretében 2018-2020 
között az ország számos pontján, összesen 110 
db (108 db 0,5 MW-nál kisebb és 2 db 20 MW-os) 
naperőművet létesít. Ebből 2019-ben 78 darab 
0,5 MW-nál kisebb, illetve Felsőzsolcán és Pakson 
egy-egy 20 MW-os napelemes kiserőmű létesíté-
se valósult meg. Ezek finanszírozása részben az 
Európai Unió által biztosított támogatás felhasz-
nálásával történik� 2019� évben a Megújuló Prog-
ram keretében épülő fotovoltaikus beruházások 
értéke 16 430 M Ft. A 2018-2020-ban létesítendő 
108 db 0,5 MW-os erőműből 32 db barnamezős 
beruházás. A nagy erőműveink közül a Pécs-Tüs-
késrét naperőmű (10 MW) a pécsi hőerőmű rekul-
tivált zagyterére épült, Visonta naperőmű (16 
MW) a Mátrai Erőmű rekultivált zagyterére épült, 
tehát ezek barnamezős beruházások.

A 2019� évi rendelkezésre állási tényadatok:

■	 Sopronkövesd szélerőmű (23 MW) 2019. évi ren-
delkezésre állása 96,81%

■	 Pécs-Tüskésrét fotovoltaikus rendszer (10 MW) 
2019. évi rendelkezésre állása 99,86%

■	 Felsőzsolca fotovoltaikus rendszer (20 MW) 
2019. évi rendelkezésre állása 99,91%

■	 A paksi fotovoltaikus rendszer (20 MW) 2019� évi 
rendelkezésre állása 99,96%

■	 A 0,5 MW-os fotovoltaikus erőművek átlagos 
éves rendelkezésre állása 99,97% volt

■	 A teljesítményekkel súlyozott rendelkezésre ál-
lás 2019-ben 99,63% volt.

2019-ben az MVM Csoportban a földgázt 92,2%-
os, a fűtőolajat/gázolajat 98,4%-os, a nukleáris 
energiát 92,1%-os, a napenergiát 99,6%-os, a 
szél energiát 95,3%-os, a vízenergiát hasznosító 
energiatermelő egységek pedig 99,9%-os arány-
ban álltak rendelkezésre� 

Ez tényleges üzemidőt nézve azt jelentette, hogy 
a földgáz esetében a 29 blokk összesen 76 818 
órán át, a fűtőolaj/gázolaj esetében az 5 blokk 
117 órán át, a 4 nukleáris blokk 32 345 órán át, míg 
a 95 naperőmű 831 345 órán át, a 8 szélerőmű 
67 377 órán át és a 15 vízerőművi blokk 5 343 órán 
át működött. 

A legtöbb tervezett üzemszünetre a gázzal műkö-
dő blokkoknál (9 296 óra) és a nukleáris blokkok-
nál (2 688 óra) került sor, míg a megújuló blokkok 
közül a naperőműveknél 2 280, a szélerőműveknél 
576 óra tervezett leállás volt, azonban a vízerőmű-
veknél nem került sor tervezett leállásra� 

A kényszerű, nem tervezett leállások esetében a 
legtöbb órát a földgázzal működő blokkoknál re-
alizálta az MVM Csoport (10 461 óra)� A szél-
erőművi blokkok 2 703 órán, a naperőművek 832 
órán, míg a vízerőművi blokkok pedig 71 órán ke-
resztül álltak kényszerűségből. A Paksi Atom-
erőmű blokkjainak kényszerű üzemszünete 82 
órán keresztül tartott�

EU30
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12. táblázat: Rendelkezésre állás az MVM Csoport erőműveiben 2019-ben 

Rendelkezésre állás – földgáz % 92,2

 Üzemelő egységek (blokkok) száma db 29

 Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői 
egységére vonatkozóan) óra 76 818

 
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű 
összes termelői egységének tervezett üzemszünete, 
blokkonként/egységenként összeadva)

óra 9 296

 
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott 
erőmű összes termelői egységének kényszerű 
üzemszünete)

óra 10 461

Rendelkezésre állás – fűtőolaj/gázolaj % 98,4

 Üzemelő egységek (blokkok) száma db 5

 Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői 
egységére vonatkozóan) óra 117

 
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű 
összes termelői egységének tervezett üzemszünete, 
blokkonként/egységenként összeadva)

óra 553

 
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott 
erőmű összes termelői egységének kényszerű 
üzemszünete)

óra 169

Rendelkezésre állás – szélenergia % 95,3

 Üzemelő egységek (blokkok) száma db 8

 Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői 
egységére vonatkozóan) óra 67 377

 
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű 
összes termelői egységének tervezett üzemszünete, 
blokkonként/egységenként összeadva)

óra 576

 
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott 
erőmű összes termelői egységének kényszerű 
üzemszünete)

óra 2 703

Rendelkezésre állás – vízenergia % 99,9

 Üzemelő egységek (blokkok) száma db 15

 Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői 
egységére vonatkozóan) óra 5 343

 
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű 
összes termelői egységének tervezett üzemszünete, 
blokkonként/egységenként összeadva)

óra 0

 
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott 
erőmű összes termelői egységének kényszerű 
üzemszünete)

óra 71

Rendelkezésre állás – napenergia % 99,6

 Üzemelő egységek (blokkok) száma db 95

 Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői 
egységére vonatkozóan) óra 831 345

 
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű 
összes termelői egységének tervezett üzemszünete, 
blokkonként/egységenként összeadva)

óra 2 280

 
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott 
erőmű összes termelői egységének kényszerű 
üzemszünete)

óra 832

Rendelkezésre állás – atomenergia % 92,1

 Üzemelő egységek (blokkok) száma db 4

 Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői 
egységére vonatkozóan) óra 32 345

 
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű 
összes termelői egységének tervezett üzemszünete, 
blokkonként/egységenként összeadva)

óra 2 688

 
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott 
erőmű összes termelői egységének kényszerű 
üzemszünete)

óra 82
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Alternatív mobilitás az MVM 
Csoportban

A legnagyobb hazai alternatív üzemanyag szol-
gáltatóként az NKM Mobilitás Kft. G-mobilitási 
és E-mobilitási üzletágai 2019-ben jelentős lépé-
seket tettek a magyarországi alternatív töltőinfra-
struktúra fejlesztése érdekében�

A töltőhálózat fejlesztése mellett az NKM Mobili-
tás Kft. kiemelt figyelmet fordít a közösségi közle-
kedésben és hulladékszállításban az alternatív haj-
tásmódok részarány növelésének elősegíté sére.  
A Társaság célja, hogy elősegítse a közle kedési 
szektor dekarbonizációját az alternatív hajtásmó-
dok népszerűsítésével és a szükséges infrastruktú-
ra fejlesztésével�

G-mobilitás (CNG, LNG, H2)

A hazai CNG (sűrített földgáz) töltőállomás háló-
zat fejlesztéshez jelentősen hozzájárult az NKM 
Mobilitás Kft� az elmúlt évben� Az év elején indult 
el a kereskedelmi tevékenység a Budapest XIV� 
kerületében lévő Ógyalla téri CNG kúton, majd 

az év végén Kaposvár is felkerült a CNG töltőállo-
más térképre, ahol az első kezelő nélküli Mobiliti 
CNG töltőállomás nyílt meg.

A Társaság 2019-ben közbeszerzési eljárások 
nyerteseként két éves időtartamra biztosítja a 
BKV Zrt� buszainak és az FKF Zrt� kukásautóinak 
üzemanyag-ellátását� A BKV Zrt�-vel kötött szer-
ződés további feladatot rótt az NKM Mobilitás 
Kft.-re a Méta utcai üzemi töltőállomás bővítésé-
vel. A meglévő 1000 m3/h-ás berendezés mellé 
egy 1500 m3/h kapacitású kompresszor beépítés-
nek előkészítése kezdődött meg.

A Mobiliti csapata a győri Széchenyi Egyetemmel 
és a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel együttműködve elkészí-
tett egy átfogó, a városi buszos közösségi közle-
kedés zöldítéséhez szükséges tanulmányt� A 
munka eredményeként kiderült, hogy a földgáz-
hajtás kompromisszumok nélkül alkalmazható 
gazdaságos és környezetbarát technológia a dí-
zel buszok kiváltására� A tanulmány azt is részlete-
zi, hogy a helyi zéró emissziós közlekedés csak az 
elektromos vagy a sűrített földgáz (CNG) hajtású 
buszokkal érhető el.

Elindult az LNG, azaz a cseppfolyósított földgáz-
ban és a biogáz üzemanyagcélú felhasználásában 
lévő lehetőségek feltárása. Ezeken túlmenően a 
zöld hidrogén előállítás és a hidrogén mint üzem-
anyag is felkerült a vizsgálandó célterületek közé�

E-mobilitás

A Mobiliti e-töltő infrastruktúra fejlesztésével 
2019-ben megvalósult az országos átjárhatóságot 
biztosító DC- villámtöltő töltőhálózat kiépítése, 
vagyis az ügyfelek immár az autópályák és főutak 
mentén biztonságos távolságban találnak Mobili-
ti villámtöltőket. Ezzel együtt év végére az ügyfe-
lek 21 db DC- villámtöltőn és 120 db AC- gyors-
töltőn vehették igénybe az NKM Mobilitás Kft. 
töltési szolgáltatásait, amelynek elérése érdeké-
ben az év során számos önkormányzattal és piaci 
partnerrel működtünk együtt. Ezek közül érdemes 
megemlíteni a Decathlon, az Auchan és a Spar 
áruházakat, hiszen ezen projektek keretében több 
mint 50 új töltő épült az ország különböző pontja-
in� Terveink szerint a 2020-as évben is több meg-
határozó partnerrel dolgozunk együtt, biztosítva 
ezzel hálózatunk folyamatos fejlődését. 
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2019 elején elindult a hazai piacon egyedülálló 
Mobiliti applikáció (NKM TöltőPont néven), 
amelynek december végére közel 14 ezer regiszt-
rált ügyfele volt (viszonyításképpen az év végén 
16 700 zöld rendszámos autó volt forgalomban 
Magyarországon)� 

Az applikáció magas színvonalát jelzi, hogy mind 
az iOS, mind az Android felhasználók átlagosan 
4,8-ra értékelték az applikáció használhatóságát a 

maximális 5 csillagból. Az év során, köszönhetően 
a folyamatos fejlesztéseknek, több külföldi elekt-
romobilitás szolgáltató is érdeklődött az appliká-
ciónk iránt, amely az elmúlt időszak fontos vissza-
igazolása volt a Mobiliti számára� 

Az applikáció lehetővé tette számunkra, hogy az 
ügyfelek 2019� februártól csak és kizárólag az 
applikáción keresztül tudjanak töltést indítani, 
majd március elején elindítottuk villámtöltőinken 

a fizetős szolgáltatást. A szolgáltatás ellenértékét 
az ügyfelek az applikációban regisztrált bankkár-
tyák által egyenlítik ki, a szolgáltatásról pedig 
minden hónapban kétszer kapnak elektronikus 
számlát. Ezt követően júniusban, a hazai piacon 
eddig egyedülálló módon, elérhetővé tettük a fi-
zikai ügyfélkulcs rendelését ügyfeleink számára, 
amellyel egyszerűen, az applikáció megnyitása 
nélkül indítható és állítható le a töltés� 

A fizikai ügyfélkulcs igen népszerűnek bizonyult 
ügyfeleink körében, év végig közel 2 600 rende-
lést teljesítettünk� A 2019-es év egyik mérföldkö-
vének számított, hogy november elsejétől kiter-
jesztettük a fizetős szolgáltatást AC-gyorstöltő-
inkre is, így ezzel a teljes Mobiliti infrastruktúra 
bekapcsolódott a fizetős szolgáltatásba. 

Az NKM Mobilitás Kft� fontosnak tartja, hogy más 
hálózatok ügyfelei számára is biztosítsa a töltési 
lehetőséget, ezért több új együttműködési meg-
állapodást is kötött külföldi partnerekkel a meglé-
vő szolgáltatásai bővítésére. 

Így a külföldről érkező villanyautósok sem marad-
nak töltés nélkül, hiszen a megkötött megállapo-
dások értelmében lehetőség van roaming szol-
gáltatás (PlugSurfing, Gireve platform, Digital 
Charging Solution, ChargeMap) igénybevételére 
is a töltőpontokon. Egyik kiemelkedő eredmé-
nyünk volt, hogy immár az Audi e-Tron tulajdono-
sok saját ügyfélkulcsukat használva, külön regiszt-
ráció nélkül tudnak hálózatunkon tölteni�

A Mobiliti töltőhálózata kiegészülve az e-Mobi által működtetett DC töltőkkel (Mobiliti töltőhálózat – zöld jelzés, e-Mobi 
töltőhálózat – sárga jelzés).
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A 2019-es évben a Mobiliti töltőkön a töltési tranz-
akciók száma meghaladta az 50 ezret, amely során 
ügyfeleink összesen több mint 100 ezer órát és 
530 MWh villamos energiát töltöttek autóikba� Ez-
zel az energiamennyiséggel egy átlagos fogyasz-
tású villanyautó közel 3,5 millió km-t tud megten-
ni, lokálisan megspórolva 530 tonna CO2-t� 

2019-ben a fentieken túl az NKM Mobilitás Kft� 
egyik fő feladata az e-Mobi Nonprofit Kft. átvéte-

le volt, amelynek következtében az általunk üze-
meltetett töltőpontok száma közel 500-ra nőtt. 
Ezzel párhuzamosan, az MVM Csoportot érintő 
változások kapcsán elkezdődött az MVM Partner 
Zrt. által korábban letelepített töltők átvétele is, 
amely további töltőkkel bővíti az NKM Mobilitás 
Kft� hálózatát� A tranzakciók lezártával elmond-
hatjuk, hogy az országban beüzemelésre került 
töltők közel 50%-a tartozik a Mobiliti hálózatába, 
ezzel egyértelműsítve piacvezető pozíciónkat. Az 

említett megegyezések értelmében az összes ál-
lami elektromobilitás szolgáltató egy kézbe ke-
rült, biztosítva ezzel az átjárhatóságot és a sziner-
giák kihasználását. A 2020-as évben fő célunk 
egy olyan fenntartható működési modell kidol-
gozása, amely az előző ingyenes modell helyett 
biztosítja az immár közös hálózat folyamatos ren-
delkezésre állását és hosszú távú használható-
ságát� 

A közforgalmú töltőhálózat fejlesztésével párhu-
zamosan a Társaság elindította otthontöltés min-
taprojektjét is, melynek keretében kilenc háztar-
tásban folyamatos adatgyűjtés mellett zajlik az 
otthontöltő berendezések tesztelése. A teszt-
eredmények alapján az NKM Mobilitás Kft� a kö-
zeljövőben kialakítja és elindítja otthontöltési 
szolgáltatását privát ügyfelei részére� Ezen felül 
nyitni kíván a nagyobb, elektromos flottával ren-
delkező munkaadók felé is, hiszen az elektromos 
flották gazdaságos töltése éppoly nagy lehetősé-
get rejt magában, mint a publikus töltők üzemel-
tetése�

A gépjárműflotta zöldítésének folyamatában 
2019. december 31-én 19 elektromos (ebből 2 db 
3,5 t alatti haszongépjármű) és 7 hibrid hajtású 
gépjármű teljesített szolgálatot az MVM Csoport-
nál� Az összes személy- és 3,5 t alatti haszongép-
jármű vonatkozásában az alternatív hajtású gép-
járművek aránya 2,21%, mely a 2018. december 
31-ei 1,77%-hoz képest 0,44%-os növekedést (+6 
db gépjármű) jelent.
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“2019-ben minden eddiginél magasabb – 92,4 
%-os – átlagos teljesítmény-kihasználással üze-
melt a paksi atomerőmű, ennek köszönhetően a 
termelt villamos energia szempontjából is a leg-
eredményesebb évet tudhatjuk magunk mögött. 
Az erőmű négy blokkja összesen 16 287,7 GWh 
villamos energiát termelt, amely a hazai igények 
35,67%-át fedezte, míg az itthoni termelés 
49,24%-át adta. Ennek köszönhetően az üzleti ter-
vet meghaladó árbevétellel zártuk az elmúlt évet. 
Tettük ezt úgy, hogy a biztonsági mutatóink is ki-
emelkedően alakultak. A négyblokkos üzemelés 
kezdete (1988) óta 2019-ben volt a legalacso-
nyabb a kollektív dózis – de minden eddiginél ki-
sebb lett a WANO (Atomerőmű Üzemeltetők Vi-
lágszövetsége) munkabaleseti mutatója is (0). Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2019. évben befejez-
te a nagynyomású turbinák hétfokozatúra bővíté-
sét, átalakítását, mely hozzájárult a kiemelkedően 
jó termelési és gazdasági mutatók eléréséhez.”

Pekárik Géza 
vezérigazgató, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

2019-ben is magas (92,4%-os) átlagos teljesít-
mény-kihasználással üzemelt az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. négy blokkja. A négyblokkos üzemelés 
kezdete (1988) óta 2019-ben volt a legalacsonyabb 
a jelentésköteles események száma (10 db)�

Hosszú távon tervezett kapacitásbővítés és vár-
ható igénynövekedés

2023-ban az optimista verzió szerint a magyaror-
szági erőművek bruttó beépített teljesítőképes-
sége 11 146 MW lesz� Pesszimista szcenáriók 
alapján ez 8 000-9 000 MW körül alakulhat jelen-
tős, 2 800-3 300 MW időjárásfüggő megújulós 
erőműparkkal. A várható csúcsterhelés 7 100 MW 
körül fog alakulni� 

A kiserőműves megvalósításokról legfeljebb sej-
téseink lehetnek� A szabályozói környezet meg-
változása jelentősen befolyásolhatja a különböző 
energiaforrásra épülő kiserőművek fejlődési lehe-
tőségeit. A földgáztüzelésű nagyerőművek meg-
valósulása a jelenlegi piaci környezetben jelentős 
bizonytalanságot mutat� Az elmúlt évtized ten-
denciái – többek közt a gazdasági válság fogyasz-
tásra gyakorolt hatása, valamint a földgáztüzelésű 
nagyerőművek kedvezőtlen megtérülési mutatói 
– az erőműépítések elhalasztását eredményezi, 
csökkenő befektetői intenzitást eredményezve a 
villamosenergia-ipar forrásoldalán� A további 
igénynövekedés dinamikáját sok tényező befo-
lyásolhatja – megnehezítve ezzel az előrejelzések 
készítését –, viszont a közép- és főleg hosszú tá-

MVM-5

„Az üzleti tervet meghaladó 
árbevétellel zártuk az elmúlt évet. 
Tettük ezt úgy, hogy a biztonsági 
mutatóink is kiemelkedően  
alakultak.”

EU10
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von megvalósuló fejlesztések szükségessége 
nem kérdőjelezhető meg. 

Energiapolitikai szándék szerint a húszas évek 
második felében várhatóan két nagy (egyenként 
1 262 MW-os) teljesítőképességű nukleáris 
alaperőművi egység kerülhet üzembe helyezésre. 
Az új blokkok tervezett üzemkezdete 2026 után 
várható�

Hazánk erőműparkjának több lábon állása (ún. 
energiamix) növelheti az ellátásbiztonságot, és 
egyben csökkentheti az energetikai kiszolgálta-
tottságot is� Az MVM Csoport a megújuló ener-
giatermelésben való részvételének növelése ré-
vén járul hozzá a megfelelő energiamix kialakítá-
sához, ezért útjára indította a Megújuló 

Programját, melynek során 110 beruházási hely-
színen, mintegy 100 MWp beépített naperőművi 
teljesítménnyel bővül az MVM Csoport megújuló 
portfóliója�

Az MVM Csoport megújuló alapú energiatermelő 
portfóliójának további növelése jól illeszkedik a 
környezettudatos és fenntarthatóság iránt elköte-
leződött fogyasztók igényeihez, elvárásaihoz. 
Szándékaink, elképzeléseink mentén haladva to-
vábbi, jelentős kapacitással bíró megújuló ener-
giaforrásokra támaszkodó létesítményeket kívá-
nunk megvalósítani�

Az MVM Zöld Generáció Kft�, mint az MVM Cso-
port megújuló alapú energiatermelő leányvállala-
ta mindent megtesz azért, hogy a Nemzeti Ener-

giastratégiával összhangban valósítsa meg meg-
újuló forrásokra támaszkodó energiatermelési 
portfóliójának bővítését. 

A környezet és a természet védelme, a fogyasztók 
biztonságos ellátása, az elsődleges energiaforrá-
sok felhasználásának megtakarítása, a felhasznál-
ható energiaforrások bővítése érdekében mind 
Magyarország, mind az Európai Unió energiapoli-
tikájával összhangban Társaságunk – többek kö-
zött – folyamatosan bővíti megújuló alapú, erőmű-
vi portfólióját Magyarország teljes területén� 

Az MVM Zöld Generáció Kft. a jövőbeni erőmű-be-
ruházások előkészítése és tervezése által biztosít-
ja a rendelkezésre állást, illetve annak lehetséges 
további növelését� 
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Időjárásfüggő megújulók integrálása 
a MAVIR hálózatába (hálózati tárolók 
hiányának megoldása)

Az időjárásfüggő megújulók integrálása Magyar-
ország Nemzeti Energia- és Klímaterve, illetve az 
új Nemzeti Energiastratégia alapján már középtá-
von is kihívások elé állíthatja a hazai villamosener-
gia-rendszert mind hálózati, mind rendszerirányí-
tási szempontból� Az energiapolitikai dokumen-
tumok alapján a döntéshozók a megfelelő 
támogatási politika mellett 2030-ra közel 6 000 
MW, 2040-re közel 12 000 MW napelemes terme-
lő hálózatra csatlakoztatását várják. A rendszerin-
tegrációs problémák kezelésére kézen fekvő len-
ne a napelemes termelők energiatárolókkal törté-
nő kiegészítése, ez azonban korlátozottan, 
megfelelő befektetői szándék mellett realizálható 
(a 2017 előtti KÁT támogatásban részesülő terme-
lőket jellemzően nem egészítik ki villamosener-
gia-tárolók, a jelenlegi METÁR pályáztatási rend-
szerben sem feltétel, de a kiválasztásnál előnyben 
részesítettek az ilyen integrált egységek)� A Tiszta 
Energia Csomag rendelkezéseit szem előtt tartva 
a rendszerirányító lehetőségei korlátozottak ener-
giatárolók létesítése terén, a megújulók integrálá-
sát más eszközökkel kell támogatni MAVIR oldal-
ról. A jövőben a rendszerirányító hálózatfejleszté-
si, forrásoldali és rendszer flexibilitási modellezései 
az időjárásfüggő termelés okozta kihívásokat kife-
jezett prioritásként kezeli, és a lehetséges problé-
mákra koordinált átviteli és elosztó hálózati háló-
zatfejlesztési lehetőségekkel, az esetleges szabá-

lyozói akadályok azonosítása után azok 
elhárítására tett javaslatokkal kezeli. Elsősorban 
az elosztóhálózatra csatlakozó egységek (terme-
lő, felhasználó, tároló) flexibilitási képességeinek 
igénybevétele útján látjuk biztosítottnak a min-
denkori rendszeregyensúly és üzembiztonság 
megfelelő szintjének biztosítását. A Tiszta Ener-
gia Csomag rendelkezései alapján a TSO nem tu-
lajdonolhat energiatárolót, illetve azt nem veheti 
igénybe oly módon, hogy az a piaci tevékenysé-
gek működését befolyásolja. A TSO kiegyenlítő 
szabályozási és üzembiztonsági szolgáltatásokat 
vesz igénybe, melyet bármely, az adott szolgálta-
tással szembeni követelményeket teljesítő entitás 
nyújthat, akár egyedileg vagy aggregáltan szabá-
lyozási központon keresztül� Az elosztott egysé-
gek elterjedésével egyre nagyobb hányadban 
lesz szükség ezen entitások szabályozási képessé-
gének igénybevételére� 

A MAVIR ZRt. elsősorban az elosztóhálózatra 
csatlakozó egységek (termelő, felhasználó, táro-
ló) flexibilitási képességeinek igénybevétele útján 
látja biztosítottnak a mindenkori rendszeregyen-
súly és üzembiztonság megfelelő szintjének biz-
tosítását� A MAVIR ZRt� átviteli rendszerirányító-
ként kiegyenlítő szabályozási és üzembiztonsági 
szolgáltatásokat vesz igénybe, melyet bármely, az 
adott szolgáltatással szembeni követelményeket 
teljesítő entitás nyújthat, akár egyedileg vagy ag-
gregáltan szabályozási központon keresztül� Az 
elosztott egységek elterjedésével a szabályozási 
szolgáltatásokat a konvencionális erőművek mel-

lett várhatóan egyre nagyobb mértékben fogják 
szolgáltatni az elosztott rugalmassági szolgálta-
tók� A fentiek mellett az európai uniós rendeletek 
formájában hatályba lépett kereskedelmi és háló-
zati szabályzatok rendelkezéseinek implementá-
lásának eredményeként az európai rendszerirá-
nyítók regionális együttműködés keretében fog-
ják igénybe venni a szabályos termékeken alapuló 
kiegyenlítő szabályozási szolgáltatásokat, mely-
nek várhatóan szintén kínálatbővítő hatása lesz. 
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Fogyasztói oldali szabályozás 

A magyarországi villamosenergia-rendszer 
egyen súlyban tartása alapvetően az erőművek 
terhelésváltoztatásával történik, ugyanakkor a fo-
gyasztói oldalon is van lehetőség a beavatkozásra 
a fogyasztás változtatása révén� 

A hazai szabályozás és kereskedelmi gyakorlat 
gazdasági eszközökkel is ösztönözni kívánja a fo-
gyasztók aktívabb bevonását, így közvetlenül (ve-
zérléssel) vagy közvetve (tarifával) is befolyásolha-
tó a fogyasztás, illetve a fogyasztói magatartás� 
Előbbire a mindennapi szóhasználatban „éjszakai 
áramként” hivatkozunk, utóbbi esetében pedig 
napszaktól eltérő fogyasztói ár alkalmazásával 
igyekeznek a villamosenergia-kereskedők a minél 
kiegyenlítettebb fogyasztási lefutásra ösztönözni 
a fogyasztókat, csökkentve ezzel a csúcsidőszaki 
fogyasztásra jellemző felárat.

Az IT és infokommunikációs megoldásokra épülő, 
dinamikusabb fogyasztóoldali szabályozás eseté-
ben kiterjedt gyakorlatról még nem lehet beszá-
molni Magyarországon, azonban fontos kiemelni, 
hogy a fogyasztó oldali szabályozás elterjedését 
támogató piaci folyamatok (pl� smart metering és 
decentralizált termelés terjedése) mellett az Euró-
pai Unió energiapolitikai törekvései között is ki-
emelt fontosságot kapott a fogyasztók aktívabb 
bevonása az energiaellátási rendszerbe, ezért a 
következő években a korábbiaknál dinamikusabb 
fejlődés várható ezen a területen. 

A dinamikus fogyasztóoldali szabályozás gyakor-
lati alkalmazásában, illetve alkalmazhatóságának 
felmérésében kiemelt szerepet tölt be az MVM 
Partner Kiserőmű Szabályozó Központja, amely 
alapvetően kisebb termelői egységek koordinált 
értékesítésére lett létrehozva, és ezekre a tapasz-
talatokra építve készül elő a fogyasztók aktívabb 
bevonására a szabályozási piacon. Az elmúlt idő-
szakban egy kiskereskedelmi lánccal együttmű-
ködve indult el egy kísérleti projekt, amelynek 
célja, hogy műszaki és gazdasági szempontból 
felmérje az üzleti és ipari fogyasztók bevonásának 
lehetőségét a rendszerszintű szolgáltatások pia-
cára� 

Ezzel párhuzamosan 2019-ben elindult egy kon-
szolidációs folyamat az MVM Csoportban, aminek 
eredményeként 2020 második negyedévétől kizá-
rólag az NKM Energia Zrt� fogja végezni a közvet-
len fogyasztói értékesítést, ami által a fogyasztó 
oldali szabályozással kapcsolatos feladatok struk-
turálásában is új korszak indul az MVM Csoport 
életében� 

Az NKM Energia Zrt� az ügyfél oldali igények ki-
szolgálásának fejlesztésén dolgozik� A versenypi-
aci környezetben az ügyfelek által értékelt műkö-
dés fejlesztésére lehet fókuszálni, ezért vizsgálta, 
illetve vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen 
differenciált termékajánlatok felelhetnek meg az 
ügyfél oldali elvárásoknak� A differenciált tarifák 
jól definiált eltérő tartalmú csomagok, amelyek 
igazodnak a változó fogyasztói igényekhez� A 

csomagok szolgáltatástartalma és az ahhoz illesz-
tett díjstruktúra rugalmasan beállítható a model-
lezett fogyasztói magatartások alapján� A Társa-
ság célja, hogy segítse a tudatos felhasználást és 
az energiahatékonyság növelését� Ennek egyik 
megvalósítása az okosmérésre támaszkodó mé-
rés alapú tarifákkal lehetséges, melyek támoga-
tást nyújtanak az energia céltudatosabb felhasz-
nálásához, segítve ezzel a kereskedőt az energia 
beszerzésének optimalizálásában és ezáltal a dí-
jak esetleges csökkenésében� 

Az atomerőmű leszerelése

A nukleáris létesítmények leszerelése azok leállí-
tás utáni fenntartását, ellenőrzését és védelmét 
foglalja magában az elbontásukig bezárólag�

A Paksi Atomerőmű 1982-ben kezdte meg üze-
melését az első blokk üzembe helyezésével. A ne-
gyedik blokk 1987 óta üzemel. Az atomerőmű 
üzemidejének 30 évről 50 évre való meghosszab-
bítására irányuló eljárás befejeződött, így az 
erőmű negyedik blokkját várhatóan 2037-ben ál-
lítja le az engedélyes. A Paksi Atomerőmű lesze-
relésére a közép- és hosszú távú tervekben elfo-
gadott referencia-forgatókönyv a primer kör 20 
évig tartó védett megőrzése.

Az engedélyes a nukleáris létesítmény leszerelési 
tervének rendszeres felülvizsgálata és szükség 
szerinti aktualizálása által köteles biztosítani, hogy 
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azok kövessék a nukleáris biztonsági hatósági kö-
vetelmények változását és a technológia fejlődé-
sét� A leszerelési tervnek a nemzeti programmal 
összhangban tartalmaznia kell a leszerelés üte-
mezését – szükség esetén a védett megőrzés idő-
tartamát –, valamint a telephely hosszú távú hasz-
nosítási elképzeléseihez igazodóan a leszerelés 
végállapotát�

Az Atv. előírásai szerint a nukleáris létesítmény le-
szerelésével összefüggő feladatok elvégzéséről a 
Kormány által kijelölt szerv gondoskodik� Az Or-
szágos Atomenergia Hivatal a Kormány felhatal-
mazásából a fenti feladatok végrehajtására 1998� 
június 2-án megalapította a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelő Közhasznú Társaságot, amely 2008. 
január 7-én átalakult Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággá (továbbiakban: RHK Kft�)� Ezzel tehát 
Magyarországon létrejött egy független radioak-
tívhulladék-kezelésért felelős szervezet, amelynek 
feladatai és felelősségi köre jogszabályban meg-
határozott�

Az Atv� alapján létrejött a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap (a továbbiakban: Alap), amely el-
különített állami pénzalapként biztosítja a radio-
aktív hulladék és kiégett üzemanyag kezelésével, 
valamint a nukleáris létesítmények leszerelésével 
összefüggő feladatok finanszírozását.

Az Atv� értelmében a radioaktív hulladékok végle-
ges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag 

átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tá-
rolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a 
nukleáris létesítmények leszerelésének finanszíro-
zását a külön erre a célra létrehozott Alapnak kell 
fedeznie. Az Alap kezelő szerve a kijelölt miniszter 
által vezetett minisztérium�

Az Alapból finanszírozandó tevékenységek ellátá-
sára kijelölt szervezet az RHK Kft� A kiégett üzem-
anyag és a radioaktív hulladék kezelésének költ-
ségeit – az Alapba történő befizetés útján – annak 
kell viselnie, akinél ezek az anyagok keletkeznek�

Előzmények

A Paksi Atomerőmű leszerelésével kapcsolatos 
előkészítő tevékenységek 1993-ban az 1-2. blok-
kok leszerelésével foglalkozó tanulmány elkészí-
tésével kezdődtek. Az 1997-ben készített Előze-
tes Leszerelési Terv már kiterjedt mind a 4 blokk, 
illetve a KKÁT (Kimerült Kazetták Átmeneti Táro-
lója) leszerelésére is� Ezeket a terveket a létesít-
mény engedélyese, a Paksi Atomerőmű Zrt. készí-
tette� 1998-ban jogszabály változás következté-
ben az RHK Kft� átvette a leszereléssel kapcsolatos 
előkészítő tevékenységek végzését, és ettől kezd-
ve a Leszerelési Tervek aktualizálásának finanszí-
rozását az Alap biztosítja�

Eleinte nem volt elegendő tapasztalat és informá-
ció Magyarországon a nukleáris létesítmények le-
szerelésével kapcsolatban, ezért az RHK Kft� szük-
ségesnek tartotta az elkészült dokumentumok 

véleményeztetését, melyhez a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) szak-
értői segítségét kérték. A dokumentumok felül-
vizsgálata három témakörben történt meg:

■	 a leszerelési adatbázis struktúra kialakítása;
■	 a reaktortartályok és belső szerkezeti elemeik 

felaktiválódás számításai;
■	 a leszerelési terv felülvizsgálata�

A felülvizsgálatok eredményeként NAÜ szakértői 
vélemények készültek, melyek javaslatait a továb-
bi előkészítő tevékenységek során figyelembe 
vették�

1993-2012 között mind a Paksi Atomerőmű Zrt., 
mind az RHK Kft. által készíttetett előzetes lesze-
relési tervek még 6 különböző leszerelési opciót 
vizsgáltak� Mivel ezek sok esetben mind költség, 
mind hulladékmennyiség tekintetében nagyon 
hasonlítottak egymáshoz, ezért döntés született 
az opciók számának a csökkentéséről. Ennek 
eredményeként a későbbi elemzés már csak az 
alábbi, nemzetközileg elfogadott és alkalmazott 
két opciót vizsgálta:

* azonnali leszerelés;
* halasztott leszerelés a primer kör 20 éves védett 
megőrzésével.

A fent említett két leszerelési opció komplex érté-
kelésére a „Megalapozás a hazai radioaktív hulla-
dékok és kiégett fűtőelemek kezelésének és elhe-
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lyezésének új programjához” című dokumentum 
készítése során került először sor.

A létesítmény leszerelési költségeinek meghatá-
rozásakor a három nemzetközi szervezet (OECD 
Nukleáris Energia Ügynökség, Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség, Európai Bizottság) által ki-
dolgozott, nukleáris létesítmények leszerelési 
költségeinek számítására szolgáló költségkód 
rendszert vették alapul�

A 2012-2014 között elvégzett felülvizsgálat része-
ként 2012-ben elkészült az atomerőmű technoló-
giai rendszereinek és épületszerkezeteinek radio-
lógiai alapállapot-felmérése, valamint megtörtént 
a reaktor biológiai védelmek felaktiválódás-szá-
mításának felülvizsgálata és a leszerelési terv 
egyes fejezeteinek aktualizálása�

A Paksi Atomerőmű leszerelésének preferált op-
ciója a primerkör 20 évig tartó védett megőrzését 
és az azt követő leszerelést irányozza elő. 

A leszerelési tevékenységek eredményeként elé-
rendő végső cél a telephely felhasználhatóvá té-
tele bizonyos korlátozások fenntartása mellett� 
A paksi telephelyen létesülő új atomerőművi 
blokkok várhatóan a 2080-as évek végéig fognak 
üzemelni. Célszerű az egy telephelyen lévő 6 
blokk leszerelési stratégiáját a későbbiekben ösz-
szehangolni, amely a jelenlegi 4 blokk esetén a 
védett megőrzési időszak kismértékű növekedé-
séhez vezethet�

A leszerelési folyamat időzítése

A blokkok leállításától a leszerelési tevékenysé-
gek befejezéséig tartó időszak alapvetően négy 
szakaszra osztható (átmeneti, I�, II�, III� fázis)� Az 
egyes szakaszok ütemezése a lejjebb lévő táblá-
zatban található�

Az első szakasz, melyet átmeneti időszaknak ne-
veznek, az 1. blokk leállításának időpontjától kez-
dődik, és az utolsó kiégett kazetta KKÁT-ba törté-
nő kiszállításáig tart. Figyelembe véve a blokkok 
indítása között eltelt időintervallumokat, és felté-
telezve, hogy azok az indulás sorrendjében lesz-
nek leállítva, ez a periódus kb� 10 évig tart�

Az átmeneti időszak végére már rendelkezni kell 
érvényes leszerelési engedéllyel és ekkor történik 
meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az RHK Kft. 
közötti engedélyesi jogkör átadás-átvétele is�

Az átmeneti időszakot a leszerelés I. fázisa követi, 
ami a preferált leszerelési opcióban a teljes ellen-

őrzött zóna 20 éves védett megőrzését, és a sza-
bad zóna leszerelését/lebontását foglalja ma-
gában�

A II� fázisban történik meg a felaktiválódott, illetve 
kontaminálódott technológiai elemek és épület-
szerkezetek leszerelése és lebontása� A II� fázis 
tervezett időtartama 8 év.

A III. fázis alapvetően a már inaktív épületek bon-
tásból, a reaktorberendezések darabolásából, a 
hulladék kezeléséből, valamint a terület rehabilitá-
ciójából és a végső sugárvédelmi felmérésből te-
vődik össze. A III. fázis tervezett időtartama 11 év.

13. táblázat: 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 terje-
delem leszerelése, lebontása 2062 �01� 02� 2069� 12� 31�

III� Leszerelési Fázis – Az inaktív terjedelem lebontása 2070� 01� 01� 2080� 12� 31�
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Átmeneti időszak

Az átmeneti időszakban a létesítmény engedé-
lyese az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amelynek a 
legfontosabb feladata a nukleáris biztonság fenn-
tartása és a kiégett kazetták hűtését követően 
azok KKÁT-ba való kiszállítása� Ekkor történik meg 
a létesítmény üzemeltetésének befejezése és fel-
készítése a védett megőrzésre. Ennek részeként 
dekontaminálási műveleteket hajtanak végre a 
dózisteljesítmény csökkentése végett� Ez többek 
között autonómköri dekontaminálást, a rendsze-
rek leürítését, az üzemi közegek eltávolítását, a 
helyiségek fal és padló burkolatainak tisztítását 
jelenti�

Az átmeneti időszakban az engedélyes fontosabb 
feladatai még a következők:

* a kezelési utasítások felülvizsgálata;
* létszámleépítési-terv készítése;
* az üzemeltetési hulladékok feldolgozása;
* a pihentetett kazetták kiszállítása a KKÁT-ba;
* az engedélyesi jogkör átadás-átvételében való 
közreműködés.

A fenti feladaton túlmenően be kell fejezni a ra-
dioaktív hulladékfeldolgozási tevékenységeket, 
és az ilyen típusú hulladékokat el kell szállítani a 
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba� Az átme-
neti időszakban végrehajtandó tevékenységek 
lényeges eleme az előzetes tervezéshez szüksé-
ges radiológiai felmérés�

A leszerelési munkák tervezéséhez szükséges ra-
diológiai felmérésen kívül az átmeneti időszakban 
el kell végezni a veszélyes anyagok (gyúlékony, 
robbanásveszélyes, toxikus anyagok, azbeszt) fel-
mérését� A környezeti hatásvizsgálati és az egysé-
ges környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló Korm� rendelet alapján a leszerelési tevé-
kenységek végzéséhez környezetvédelmi enge-
délyre van szükség. Az előzetes vizsgálati eljárást 
követően még a Leszerelési Terv végleges válto-
zatának elkészítését megelőzően környezeti ha-
tásvizsgálati eljárást kell lefolytatni�

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az RHK Kft. kö-
zötti engedélyesi jogkör átadás-átvétele két lép-
csőben (1-2. majd 3-4. blokkok) valósul meg. Az 
engedélyezési eljárásokkal párhuzamosan meg-
kezdődik a leszerelésért felelős projektirányító 
szervezet felállítása az RHK Kft� szervezetén belül� 
A projektirányító szervezet felelős a leszerelési fo-
lyamat teljes körű irányításáért. Kiemelt feladatai 
közé tartozik az engedélyeztetés, a beszállítók ki-
választása, a szerződéskötési tevékenység, a be-
ruházási és értékesítési feladatok ellátása, vala-
mint az oktatás� A szervezet feladatai a leszerelési 
tevékenységek befejezését követően érnek 
 véget�

A nukleáris erőmű leszerelésével kapcsolatos 
vezetői megközelítés és elemei

A leszerelés tervezésének alapvető célja a terve-
zés első szakaszaiban, vagyis a létesítmény üze-

meltetése alatt, a leszerelés várható költségeinek 
megbízható adatokon alapuló meghatározása� A 
költségszámításnak a leszereléssel összefüggő 
valamennyi tevékenységre ki kell terjednie, így a 
leszerelést előkészítő, a leszerelést végrehajtó, 
valamint a leszerelést támogató tevékenységekre 
egyaránt� 

A leszerelési költségek meghatározásának támo-
gatására és nemzetközi szintű egységesítésére 
nemzetközi ajánlás áll rendelkezésre, amely tény-
leges leszerelésekből szerzett tapasztalatok fel-
használásával készült. Az atomerőmű leszerelési 
költségének meghatározására használt számítási, 
elszámolási módszer is a nemzetközi ajánlás fi-
gyelembe vételével készült� A leszerelés költsé-
geit a 2016. évi előzetes leszerelési terv tartalmaz-
za� A referencia scenario várható összköltsége 
314,08 milliárd forint 2013� évi bázisáron�

A nukleáris létesítmény leszerelésének, a radioak-
tív hulladék végleges elhelyezésének, a kiégett 
üzemanyag átmeneti tárolásának, továbbá a nuk-
leárisüzemanyag-ciklus lezárásának a költsége 
atomerőmű esetében az engedélyest terheli.

Az atomerőmű engedélyese a radioaktív hulladé-
kok végleges elhelyezésének, valamint a kiégett 
üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésé-
nek, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelé-
sének (lebontásának) költségeit a Központi Nuk-
leáris Pénzügyi Alapba történő havi gyakoriságú 
befizetés útján köteles biztosítani.

EU9
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Az MVM Csoport tevékenysége során hatással 
van mind a természetes, mind az épített környe-
zetre, ezért a működés megtervezése során fon-
tos szempont a környezetterhelés csökkentése, 
valamint az erőforrás-hatékonyság. Az MVM Cso-
port környezeti politikája18 keretet ad a környezet 
védelme és a fenntarthatóság alapelveinek alkal-
mazására irányuló törekvéseknek, mint például az 
életciklus-szemlélet figyelembe vétele, a környe-
zeti elemekre és az ökológiai rendszerekre gya ko-
rolt hatások minimalizálására vagy a káros  anyag-
kibocsátás csökkentésére tett célkitűzések, vala-
mint az elővigyázatosság és a felelős gondoskodás 
elvének követése� A fejezet felépítésében követi 
a GRI Standard iránymutatását, így az azonosított 
nyolc lényeges témakörre épül, melyek a követ-
kezők:

Anyagok Energia

Légnemű  
kibocsátás

Folyékony kibocsátás  
és hulladék

Víz Biodiverzitás

Meg felelés Beszállítók környezeti  
értékelése

18 mvm�hu/kozerdeku-adatok/szakmai-informaciok/
kornyezetvedelem/ 

A környezetvédelmi fejezet célja az MVM Csoport 
jelentősebb környezeti hatást kifejtő társaságai-
nak teljesítményéről egy összefoglaló kép bemu-
tatása. Ilyen környezeti hatást elsősorban a műkö-
désük során jelentős mennyiségű elsődleges (pri-
mer) energiahordozót felhasználó, környezetbe 
irányuló kibocsátással (amely lehet légszennyező 
anyag, zaj, a felszíni vagy felszín alatti vizeket, 
esetleg a talajt szennyező kibocsátás, elektro-
mágneses vagy radioaktív sugárzás, jelentősebb 
mértékű, esetenként veszélyes termelési hulladék 
vagy radioaktív hulladék keletkezése), valamint a 
biodiverzitásra érzékelhető hatással rendelkező 
társaságoknál feltételezünk�

A fenntartható fejlődési célok

A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) a kör-
nyezetvédelemben is hasznos iránymutatásként 
szolgálnak� Az MVM Csoport tevékenysége hat 
olyan SDG megvalósulását is segíti, melyek első-
sorban környezetvédelmi célkitűzéseket tartal-
maznak, ezek a 6. Tiszta víz és alapvető köztisz-
taság; 7. Megfizethető és tiszta energia; 9. Ipar, 
innováció és infrastruktúra; 12. Felelős fogyasz-
tás és termelés; 13. Fellépés az éghajlatválto - 
zás ellen; 15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme 
célok.

KÖRNYEZET
VÉDELEM

102-15

http://mvm.hu/kozerdeku-adatok/szakmai-informaciok/kornyezetvedelem/
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KÖRNYEZETVÉDELEM INTEGRÁLT JELENTÉS | 2019 97

A vízminőség javítása, a vízhez kapcsolódó öko-
szisztémák megóvása és javítása, a szennyezés 
lehetőségének mérséklése és a vízfelhasználás 
csökkentése olyan területek, melyek esetében az 
MVM Csoport közvetlenül hozzájárul a tiszta víz-
hez kapcsolódó fenntartható fejlődési célkitűzés 
(6� SDG) eléréséhez� Az MVM Csoport teljes tevé-
kenysége során – beleértve a rekultivációt és kár-
mentesítést is – törekszik a biológiai sokféleség 
fenntartására és az ökoszisztémák megóvására� A 
7. SDG (megfizethető és tiszta energia) elérésé-
hez járul hozzá az MVM Csoport elkötelezettsége 
a megújuló energiaforrások arányának növelésé-
ben, mind a kiadott, mind a felhasznált energiát 
tekintve� A fenntarthatóság és a termelési kibo-
csátás-csökkentés központi célkitűzés az MVM 
Csoport számára, így támogatva a 9� SDG célki-
tűzéseit.

Az MVM Csoport környezetvédelmi teljesítmé-
nyének javítása érdekében folyamatos fejleszté-
seket hajt végre� 2019-ben több területen, ki-
emelten technológiai korszerűsítések, átalakítá-
sok, innovációk, e-mobilitás fejlesztése, a céges 
elektromos autók számának növelése, valamint a 
megújuló energiaforrások részarányának növeke-
dése a termelési célú energiafelhasználásban ért 
el eredményeket, hozzájárulva ezzel a Fenntart-
ható városok és közösségek célhoz (12� SDG)� Az 
éghajlatváltozás elleni fellépést kitűző 13. SDG 
cél az MVM Csoport fejlesztési, szabályozási és 
üzemeltetési döntéseiben is nyomon követhető. 
Jó példa erre a tagvállalatok energiairányítási 

rendszereinek működtetése, erőforrás-hatékony-
sági törekvései. Az erőforrás-takarékosság mind 
anyag, energia és víz esetében kiemelt fontossá-
gú és ezen megfontolást a tagvállalatok minden 
döntésük során mérlegelik� Továbbá a fenntartha-
tóság és a dekarbonizáció jegyében tovább nö-
veltük megújulóenergia-portfóliónkat�

A 15� számú, a szárazföldi ökoszisztémák védel-
mét szolgáló cél eléréséhez számos tekintetben 
járul hozzá az MVM Csoport. Működésének min-
den pontján kiemelt hangsúlyt kap a természeti 
értékek védelme� A tevékenység természetes és 
épített környezetre való lehetséges káros hatásait 
nemcsak az erőművek működése esetén, de a há-
lózatok és a tevékenység felhagyása utáni terület 
vonatkozásában is nyomon követi, illetve lépése-
ket tesz ennek mérséklése érdekében (például 
területhasználatok, területfoglalások, taposási ká-
rok felelős kezelése). Kiemelendő a többéves ma-
dárvédelmi program, amely nemcsak a tevékeny-
séghez kapcsolódó hatást mérsékelte, de fajmen-
tő és megőrző hatással is rendelkezik.

A fejezet egyes tématerületei (felhasználások, ki-
bocsátások, biodiverzitás és a beszállítók környe-
zeti értékelése) azon társaságok adatait, eredmé-
nyeit mutatják be, melyek környezeti hatása az 
adott területen érzékelhető, értékelhető. A társa-
ságok köre, az alfejezet tárgya és annak a társasá-
gok vonatkozásában értékelt relevanciája szerint 
változhat� Jelen fejezetben kisebb hangsúlyt kap-
nak az adminisztratív, irodai jellegű tevékenysé-

get folytató tagtársaságok, melyek tevékenysé-
gükből fakadóan jelentősen alacsonyabb mérték-
ben befolyásolják a környezet állapotát� 

Felhasználások, kibocsátások

Az anyag-, energia- és vízfelhasználás ellenőrzé-
se, nyomon követése és fejlesztése révén az MVM 
Csoport folyamatosan tud javítani környezetvé-
delmi teljesítményén, eredményein, ezáltal ko-
moly lépéseket tesz a környezetvédelmi politiká-
jában is megfogalmazott célkitűzése, vagyis a 
természeti erőforrások felhasználásának észszerű-
sítése felé� Az anyag-, energia és vízfogyasztási 
adatokat a vállalat minden évben értékeli, a szük-
séges szabályozási változások a környezeti politi-
ka felülvizsgálatának és kiegészítésének körében 
végezhetők el.

Anyagfelhasználás

Az MVM Csoport összetett tevékenységének 
végzése során a tagvállalatok különféle anyago-
kat használnak fel. A megfelelő mértékű anyagfel-
használás nem csak környezeti, hanem pénzgaz-
dálkodási megfontolásból is rendkívül fontos� Az 
optimális felhasználáshoz tervezett beszerzés ál-
tal megakadályozható a felesleges felhalmozó-
dás, így többek között a tárolásból fakadó esetle-
ges környezeti káresemény kockázata, valamint a 
hulladék mennyisége is mérsékelhető. A felhasz-
nált segédanyagok köre az eltérő tevékenységek 
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és technológiák miatt tagvállalatonként változó� 
Az anyagfelhasználást minden elismert tagválla-
latra érvényes, csoportszintű szabályozások és az 
azokat leányvállalati szinten leképező előírások 
határozzák meg, melyek tartalmazzák az egyes te-
vékenységek felelőseit, a betartandó szabályokat 
és előírásokat. 

Az MVM Csoportban felhasznált segédanyagok, 
üzemanyagok mennyiségét a korábbi években 
megszokottakkal ellentétben nem anyagonként, 
hanem anyagcsoportonként tüntetjük fel, így a 
2017-es, 2018-as adatokat ennek megfelelően új-
raközöljük� 

A megnövekedett üzemanyag-felhasználás mö-
gött a cégcsoport méretének növekedése miatti 
növekvő gépjármű állomány, illetve a nagyobb 
mértékű használat áll. Az egyéb anyagok [m3] te-
kintetében a korábbi évekkel ellentétben 2019-
ben feltüntettük az ipari gázok felhasználásának 
mennyiségét is� 

A 2019-es mennyiség legnagyobb részét a Paksi 
Atomerőmű iparigáz-felhasználása adja, mely tar-
tálykocsis és palackos gázokat jelent és mennyi-
sége megfelel a normál üzemmenet során fel-
használt mennyiségnek� 

A segédanyagok mellett jelentős üzemanyag-fel-
használó az MVM Csoport, 2019-ben 1 841 105 li-
ter benzint és 3 266 751 liter gázolajat fogyasztott 
összesen�

14. táblázat: A felhasznált segéd- és üzemanyagok mennyisége az MVM Csoportban

2017* 2018* 2019

Vízüzemi anyagok [t] 898 929,3 935,6

Olajok és kenőanyagok [t] 19 18,4 12,1

Üzemanyag [l] 3 092 243 4 138 584 5 107 856

Egyéb anyagok [m3] - 1215,3 944 806,8

Egyéb anyagok [t] - - 436,2

* a 2017-es, 2018-as adatokat az anyagok kategorizálása miatt újraközöljük

6. ábra: Üzemanyag-felhasználás az MVM Csoportban
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Energiafelhasználás, energiaintenzitás, 
megújuló energiák

Az energiával való megfelelő gazdálkodás nem-
csak hazai, de globális érdek, melyet az MVM 
Csoport kiemelten fontosnak tart� Ennek egyik 
eleme az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány sze-
rinti Energiagazdálkodási és Irányítási Rendszer 
(EgIR) alkalmazása� Az energiairányítási rendszer 
hatékony működtetése érdekében az MVM Zrt. 
rendszeresen végez energiatervezést, mely folya-
mat összhangban van az MVM Zrt� Energiapoliti-
kájával� Az energiatervezési folyamat magában 
foglalja azon társasági tevékenységek áttekinté-
sét, elemzését, amelyek hatással lehetnek az 
energiateljesítményre�

Az MVM Csoport energiafelhasználási adatait a 
15� táblázat tartalmazza�

A vásárolt villamos energia mennyiségének nagy 
hányadát az NKM Áramhálózati Kft. által vásárolt 
mennyiség (1 303 TJ) teszi ki, amely a hálózati 
veszteség miatt vált szükségessé, és az előző 
években is hasonló mértékű volt a Társaságnál.

Kiemelendő, hogy a Magyar Földgáztároló Zrt. 
által vásárolt villamos energia 2019-ben több mint 
1,5-szerese volt a 2018-ban vásárolthoz képest, 
melynek oka a gáztárolók 100%-os feltöltöttségé-
ből adódó megnövekedett áramfogyasztás. 

A megjelenített adatok forrása legtöbb esetben 
mérés (hitelesített elszámolás mérőkkel), bizo-
nyos esetben számítás� Az Energiagazdálkodási 
és Irányítási Rendszer bevezetése miatt a bemu-
tatott és nyomon követett adatok pontossága 
nőtt. Az MVM Csoport elkötelezett a megújuló 

energiák használatával kapcsolatban, ezt tükrözik 
a megújulóenergia-termeléssel és teljesítőképes-
séggel kapcsolatos adatok is� Az összes kiadott 
megújuló villamos energia aránya az összes ki-
adott villamos energiához képest intenzíven 
emelkedett, melynek oka a 2019-ben üzembe he-
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15. táblázat: Az MVM Csoport energiafelhasználása (TJ)

2017 2018 2019

Termelési célú energiafelhasználás 172 290 160 701 177 046
 Fosszilis energiaforrások (termelési célú) 4 920 4 087 4 970

 Földgáz 4 727 4 022 4 887

 Tüzelőolaj/fűtőolaj 193 65 83

 Szén 0 0 0

 Megújuló energiaforrások 291 278 642

 Biomassza 0 3 1

 Szél 187 165 183

 Víz 52 34 52

 Nap 52 76 406

 Nukleáris energiaforrások 167 079 156 336 171 434

Önfogyasztás és vásárolt energia felhasználás 4 549 4 839 6 091
 Földgáz 77 144 114

Önfogyasztás 3 902 3 731 3 702

 Villamos energia 3 342 3 208 3 203

 Hő (gőz/forróvíz) 560 523 499

Vásárolt 570 964 2 275

 Villamos energia 419 453 2 060

 Hőenergia 41 382 32

Üzemanyagból történő energiafelhasználás 110 129 183
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lyezett nagyszámú naperőmű által termelt/kiadott 
villamos energia mennyiségének növekedése� 

A megújuló beépített villamosenergia-teljesítő-
képesség aránya az összes beépített villamose-
nergia-teljesítőképességhez viszonyítva jelen-
tősen emelkedett a 2018. évhez képest a fent 
említett okok miatt�

Energiaintenzitás és az energiafelhasználás 
csökkentése

Az MVM Csoport egyes tagjainak energiafelhasz-
nálása jelentősen eltér, azok tevékenységének 
függvényében� Az energiafelhasználás csökkenté-
se az MVM Csoport minden tagja számára lénye-
ges, azonban az energiafelhasználást csökkentő 

beruházások a bérelt irodában működő vállalatok 
esetében kevésbé relevánsak� Sok tagvállalat 
2017-től energetikai szakreferenst foglalkoztat, 
2016-tól a tagvállalatok folyamatosan vezetik be 
az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti Energia-
gazdálkodási és Irányítási Rendszert�

Az energiaintenzitás a teljes energiafelhasználás 
mértékét (termelési, önfogyasztási és vásárolt) az 
értékesítés nettó árbevétele függvényében mu-
tatja� 

Az MVM Csoport energiaintenzitása nem válto-
zott a 2018-as évhez képest� Az állandóság annak 
köszönhető, hogy nemcsak a teljes energiafel-
használás mértéke nőtt, hanem az értékesítés 
nettó árbevétele is�

Vízfelhasználás, folyékony kibocsátás

Az MVM Csoport tagjainak vízigénye és vízfel-
használása eltérő nagyságú, gyakoriságú és típu-
sú, így hatása a környezeti elem esetén a csekély 
mértékűtől a jelentősig terjed. Egyes társaságok 
esetén kizárólag irodai vízigény merül fel, míg az 
erőművek esetén inkább technológiai jellegű, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. esetében viszont az 
előző felhasználásokon túlmenően a hűtésre hasz-
nált vizek miatt jelentős a Duna érintettsége is. 

A vízfelhasználás mérséklése, valamint a vízkész-
letek jó állapotának megőrzése kiemelten fontos 
az MVM Csoport számára, ezért törekszik a víz-
szennyezések megakadályozására és a gazdasá-
gos vízhasználatokra�

7. ábra: Összes kiadott megújuló villamos energia  
és az összes kiadott villamos energia aránya
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8. ábra: Az MVM Csoport energiaintenzitása
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Az MVM Csoport összes, források szerinti vízfel-
használását, illetve az összes visszaforgatott és 
újrafelhasznált víz mennyiségét a 16� táblázat mu-
tatja be�

A vízmennyiség csökkenésének oka, hogy a Paksi 
Atomerőműben 2019 utolsó negyedévében nem 
volt víz visszakeverés. Az időjárási körülményeken 
túl a Duna vízszintje és hőfoka is befolyásolja a 
visszakeverés használatát� Ezen paraméterek, il-
letve technológiai viszonyok nem tették lehetővé 
a torkolati visszakeverés alkalmazását�

Fontos külön megjegyezni a vízkivételeket és az 
ezek által érintett vízforrásokat, melyek az MVM 
Csoport egyes tagjai esetében relevánsak� Az 
MVM Csoport tagjai csak érvényes vízjogi enge-
déllyel rendelkező kutakat üzemeltetnek, melyek 
esetén a vízminőségre vonatkozó előírások a jog-
szabályi feltételeknek vagy az engedély követel-
ményeinek megfelelően időszakonként vizsgálat-
ra kerülnek�

303-1

303-3
16. táblázat: Összes vízfelhasználás az MVM Csoportban (ezer m3)

2017 2018 2019

Összes vízfelhasználás 2 694 371,76 2 758 622 2 788 079

Hűtővíz felhasználás 2 661 142,31 2 736 094 2 755 041

felszíni víz 2 661 052,31 2 736 094 2 755 041

felszín alatti víz 0,00 0 0

vezetékes ivóvíz 0,00 0 0

egyéb (pl� ipari víz) 90,00 0 0

Technológiai vízfelhasználás 32 885,95* 22 032* 32 632

felszíni víz 32 736,10 21 935 32 566

felszín alatti víz 27,92 29 26

vezetékes ivóvíz 25,64 20 24

egyéb (pl� ipari víz) 96,29 48 16

Kommunális vízfelhasználás 343,50 496 407

vezetékes ivóvíz 343,50 496 397

kútvíz - - 10

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz mennyisége 125 998 128 465 70 374

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz aránya [%] 4,68 4,66 2,52
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Folyékony kibocsátások

Az MVM Csoport törekszik a negatív környezeti 
hatások megelőzésére és a kockázatok elfogad-
ható szintre való csökkentésére�

A technológiai és a kommunális szennyvíz esetén 
két tagvállalat, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és 
az MVM XPert Zrt. részéről történt élővízbe ki-
bocsátás, azonban mindkét vállalatnál mechani-
kai és biológiai tisztítást követően történt a kibo-
csátás és határérték túllépés egy esetben sem 
fordult elő egyik vállalatnál sem.

Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. Oroszlá-
nyi Fűtőműben az ivóvíz felhasználás célja kettős. 
Egyrészt az ivóvizet a szociális blokk vízellátására, 
másrészt a távfűtő hálózaton fellépő technológiai 
vízveszteségek pótlására, speciálisan előkezelt 
pótvíz előállítására használják fel. Az Oroszlányi 
Fűtőmű pótvíz előkészítése modern RO (reverz 
ozmózis, vagyis fordított ozmózis elve alapján 
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17. táblázat: Vízkibocsátások az MVM Csoportban (ezer m3)

2017 2018 2019

Hűtővíz kibocsátás 2 653 803 2 737 161 2 763 215

 élővíz 2 653 803 2 737 161 2 763 215

 csatorna 0 0 0

 szikkasztás 0 0 0

Technológiai szennyvíz/használt víz 202* 230* 212

 élővíz (tisztítás után) 193 185 197

 csatorna 8 9 11

 szikkasztás 1 36 4

Kommunális szennyvíz 297 969 334

 élővíz (tisztítás után) 101 88 79

 csatorna 194 880 254

 szikkasztás 2 1 1

*  A 2017� és 2018� évi technológiai vízfelhasználás adatait újraközöljük, mivel nem tekintjük  
szennyvíznek/használt víznek az MVM Future Energy S.R.L. társaság vízerőműve által energiatermelés céljára történt 
vízfelhasználást�
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működő) berendezéssel történik. Az RO berende-
zések nyersvize hálózati víz, a technológiához át-
vett ivóvíz mennyiség kb. 70%-ából tápvíz készül, 
a maradék kb. 30% kerül méréssel ellátott vezeté-
ken keresztül a szennyvíz hálózatába� A technoló-
giai 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 kom-
munális szennyvízkibocsátás csökkentéséhez járul 
hozzá továbbá, hogy a kazánház korszerű műszaki 
technológiája miatt az csupán 1-2 fő kezelősze-
mélyzettel működtet hető.

A rétegvíz a másik jellemző folyadék, amit a Ma-
gyar Földgáztároló Zrt� termel a földalatti gáztáro-
lóin� A kitermelt rétegvizet a tektonikai szerkezet-
be juttatják vissza, likvidálják� A kitermelt rétegvíz 
mennyiségét a 18� táblázatban mutatjuk be�

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A Paksi Atomerőmű vízfelhasználása, vízgazdál-
kodása a felszíni és a felszín alatti vizek tekinteté-
ben

Az atomerőmű, mint az ország legnagyobb nyers-
vízhasználó üzeme, különös gondot fordít a víz 
minőségének védelmére. A felszíni vízkivételből 
biztosított hűtő- és technológiai vizek mennyisé-
ge 2019-ben 2 754,968 millió m3 volt, ami 0,169 
m3/kWh-s fajlagos hűtővíz-felhasználást jelent. Az 
erőmű a vízi létesítményeinek fenntartását és üze-

18. táblázat: Kitermelt rétegvíz mennyisége (m3)

Telephely 2017 2018 2019

Hajdúszoboszló 1 234 2 425 2 261

Zsana 4 847 9 686 6 465

Pusztaederics 1 035 1 702 1 515

Kardoskút 86 393 165

Összesen 7 202 14 206 12 111
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meltetését az egységes vízjogi üzemeltetési en-
gedélyében foglaltak alapján végzi�

A kibocsátásra kerülő és a befogadó víz hőmér-
séklete közötti különbség 11 °C-nál, illetve +4 °C 
alatti befogadó víz hőmérséklet esetén 14 °C-nál 
nem lehet nagyobb� 

Ezen túlmenően az előírások szerint a kibocsátási 
ponttól folyásirányban számított 500 m-en lévő 
szelvény bármely pontján a befogadó víz hőmér-
séklete nem haladhatja meg a 30 °C-ot�

A 2019-es év legmelegebb időszakára vonatkozó 
vízhőmérséklet-értékek az alábbi diagramon lát-
hatóak:

A grafikonon szereplő „hőcsóva hőmérséklet” a 
kibocsátástól 500 méterre lévő keresztszelvény 
hőmérséklete. 

A kibocsátott melegvíz hőmérséklete ebben az 
időszakban 31,9 – 33,9 °C között volt, a Duna 500 
méteres szelvényében mért hőmérséklet 27,1 – 
28,8 °C közötti tartományba esett�

9. ábra: A 2019-es év legmelegebb időszakára vonatkozó vízhőmérséklet-értékek

Forrás: atomeromu�hu
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Az erőmű vízfelhasználásának csoportjai:

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

■	 technológiai pótvízellátás;
■	 szociális vízellátás;
■	 tűzivízellátás.

Az erőmű hűtővizét és a technológiai pótvízelő-
készítőben felhasznált nyersvizet a Dunából, az 
ivóvízigényt a csámpai kutakból (rétegvíz), a tűzi-
vízrendszer vízellátását parti szűrésű kutakból biz-
tosítják�

A hűtővízrendszer elsődleges feladata a konden-
zátorok hűtése, amely az energiatermelés nukleá-
ris folyamataival nincs kapcsolatban, és vegyi ke-
zelésektől 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 hőterhelését okozza, a felmelegedés mér-
téke az ökológiai egyensúlyt nem bontja meg� 

A hűtővíz felhasználása nagyban függ a visszake-
verhető (újra felhasználható) vízmennyiségtől, 
amely pedig a Duna vízhőmérsékletének, mint 
külső tényezőnek a függvénye.

A Dunába visszavezetett hűtővíz (használt víz) par-
ti szűrésű vízbázisokra gyakorolt hatását az atom-
erőmű által létesített monitoringrendszer ellenőr-
zi� A Duna mentén 6 szelvényben kiépített észle-

lőrendszer – amely az erőmű és a Sió-torkolat 
közötti szakaszon speciálisan kiépített meder 
alatti szondákból és figyelőkutakból áll – vizsgála-
ti eredményei igazolják, hogy az erőmű kibocsá-
tásai nincsenek hatással a meglévő és a potenciá-
lis parti szűrésű vízbázisokra. 

A szociális vízhasználatokból az üzemi területen 
keletkező szennyvizet az erőmű kommunális 
szennyvíztisztító rendszerén keresztül bocsátják 
ki. A műtárgysor totáloxidációs, eleveniszapos, 
teljes biológiai tisztítású, a kikerülő fölösiszap sű-
rítés után iszapszikkasztó ágyra kerül� A szennyvíz-
tisztítás hatásfokát az üzemi kontroll rendszeresen 
ellenőrzi. A 2019-ben keletkezett, tisztított kom-
munális szennyvíz mennyisége 66 425 m3 volt, 
amely a 2018� évi mennyiségnél mintegy 6 116 
m3-rel kevesebb�

A szennyvíztisztító telepen lévő technológia: 2 
műtárgysor, amelyből a II., felújított műtárgysor 
mélylégbefúvásos rendszerű, és az atomerőmű 
teljes szennyvíztisztítási igényét ki tudja elégíteni, 
az I. műtárgysor pedig csak tartalék. A fúvók sza-
bályozása a levegőztető medencékben mért ol-
dott oxigénkoncentráció alapján történik� A ki-
egyenlítő medencében található szivattyúk frek-
venciaszabályozással működnek. Az atomerőmű 
bővítési területének északi részén keletkező 
szennyvíz átemelőn és csatornahálózaton keresz-
tül a Paks városi szennyvíztisztító telepére kerül, 
amelynek szennyezőanyag-koncentrációja a vo-
natkozó határértékeknek megfelelő volt. 2019. 

évben a bővítési területről 988,4 m3 kommunális 
szennyvíz került átadásra a Paksi szennyvíztisztító 
telepre� 

Az inaktív ipari hulladékvizek túlnyomó részét a 
sótalanvíz-előállítás során keletkező savas és lú-
gos szennyezettségű vizek alkotják, melyek sem-
legesítése és lebegőanyag-tartalmának kiülepe-
dése a 3 darab 10 000 m3-es agyagbélésű zagy-
medencében történik� 

A zagymedencéből elvezetett, lebegőanyagoktól 
megtisztított ipari hulladékvíznek a magas sótar-
talma jelent környezeti terhelést� A sótartalom 
legnagyobb része a sósav és a nátrium-hidroxid 
regenerátumainak reakciójából keletkező nátri-
um-klorid, azaz konyhasó� Összehasonlításként 
elmondható, hogy a zagymedencékből elfolyó víz 
sótartalma (átlagosan 3,5 g/l) egy nagyságrend-
del kisebb, mint a tengervíz sótartalma (~35 g/l)� 
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2019� évben 195 ezer m3 ipari hulladékvíz keletke-
zett, amely a hűtővíz éves mennyiségével össze-
vetve már a meleg vizes csatornában bekövetke-
ző kb. 18 000-szeres hígítás után került a Dunába. 
A sótartalom tekintetében, az évi átlagos szeny-
nyezőanyag-áramokból számítható, hogy a Duna 
alap sóterhelését a zagymedencékből elfolyó hul-
ladékvíz jelentéktelen mértékben emeli meg: a 
kibocsátott oldottanyag-mennyiség a Duna ol-
dott anyagának 0,005 %-a. 

A szekunder köri konzerválások hulladékvizeinek 
fogadására szolgáló vegyszeres medencék (2 db) 
Carbofol HDPE burkolatának vízzárósági ellenőr-
zését a kiépített geoelektromos szenzorhálózattal 
2019� évben mindkét medencében 1-1 alkalom-
mal végezték el� Mindkét mérés eredményeként 
megállapítható volt, hogy a szenzorhálózat a fóli-
ák vizsgálatára alkalmas, és a HDPE-fóliák integri-
tása megfelelő. A hulladékvizet a megfelelő tar-
tózkodási idő után, kémiai és ökotoxikológiai 
vizsgálatok eredményeinek birtokában, a hatóság 
értesítése mellett bocsátják ki� A 2019� évben ke-
letkezett hulladékvíz (3900 m3) minőségét tekint-
ve hasonló volt, mint a korábbi években, a Duná-
ba való kibocsáthatóság feltételei messzemenő-
en teljesültek�

A meleg vizes csatorna torkolati energiatörő mű-
tárgyában kialakított V4 mintavételi hely szolgál 
mind a hatósági, mind az önkontrollmintázás biz-
tosítására� A mintavételi hely a Dunába vezetett 
összes használt víz és a tisztított szennyvíz együt-

tesének (eredőjének) minőségét reprezentálja. Az 
érvényes monitoringprogram keretében a vízjogi 
engedélyben határértékkel meghatározott vala-
mennyi paramétert ellenőrzik. A kibocsátás-ellen-
őrzés eredményei alapján kijelenthető, hogy a 
hatósági korlátokat messzemenően betartotta az 
atomerőmű.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1996 óta a csám-
pai vízcsatornán keresztül vízátadással segíti a 
Faddi-holtág fürdéshez, vízi sportokhoz szüksé-
ges jó vízminőségének, megfelelő vízszintjének 
biztosítását. Erre a célra 2019-ben a hűtőgépházi 
klímaberendezések hűtővizéből 7 356 960 m3 vi-
zet adtak át a Faddi-holtágba� 

A felhasznált kondenzátor-hűtővíz minősége 
megfelelő a körtöltéses rendszerű, 75 ha területű 
halastavak frissvízzel történő ellátásához. A hor-
gászatot kedvelők és családjaik számára kellemes 
időtöltést nyújtó tórendszer pótvízellátása, így a 
használt hűtővízzel történik. 

A nyári időszakban a haltenyésztés szempontjá-
ból már nem előnyös a melegebb vízzel történő 
vízutánpótlás, ezért kiépítették a halastavak friss 
Duna-vizes betáplálását lehetővé tevő csőveze-
tékrendszert� 

A felszín alatti vizek védelme és az atomerőmű

Az erőmű talajvízre és talajra gyakorolt hatását kiter-
jedt talajvízfigyelő kútrendszerrel ellenőrzi. A moni-

toring rendszerben 42 db talajvízfigyelő kutat vizs-
gálnak különböző – az ellenőrzött technológiától 
függő – paraméterre. A talajvíz és az esetleges 
szennyezések mozgásának követése érdekében 118 
kút vízszintjét regisztrálják, köztük 18 db kútban au-
tomatikus vízszintregisztráló berendezés működik. 

A potenciális környezetszennyező források ellen-
őrzése érdekében az alábbi létesítmények kör-
nyezetének monitoringját végzik: 

■	 hulladék üzemi gyűjtőhely,
■	 ipari zagytér,
■	 föld alatti olajtartályok,
■	 kommunális hulladékvízrendszer�

A felszín alatti vizekben a környezetvédelmi felül-
vizsgálatok során feltárt állapothoz képest szeny-
nyezést nem tapasztaltak�

Légszennyező anyag kibocsátások

Az MVM Csoport elkötelezett a működéséből 
eredő légnemű károsanyag-kibocsátás csökken-
tésére. Az MVM Csoport tagjai a légnemű kibo-
csátásra érvényes engedélyekkel rendelkeznek, a 
kibocsátások minden esetben megfelelnek a ha-
tósági előírásoknak és az előírt technológiai ha-
tárértékeknek� 

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. CO, CO2, 
NOx és SO2 emisszióval terheli a levegőt, amelyek 
mértéke nem számottevő, mivel a turbinák kizáró-
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lag földgázzal üzemelnek. Az erőmű IPPC enge-
délyében meghatározottak szerint az emissziót 
évente akkreditált labor által ellenőrizteti a cég. 
Határérték túllépést a mérések nem mutattak� Az 
emissziómérési jegyzőkönyvek eredményei a ve-
zetőség és a szakemberek által kiértékelésre ke-
rülnek, amennyiben beavatkozás szükséges, úgy 
a tagvállalat ezt megteszi�

Az MVM GTER Zrt. a jogszabályi előírásoknak, 
határértékeknek való megfelelés végett alacsony 
kéntartalmú gázturbina olajat szerez be, a gáztur-
binák égőterébe pedig sótalan vizet fecskendez 
be az NOx kibocsátás csökkentése érde kében�

Az MVM MIFŰ Kft. létesítményei közül a miskolci 
Hold utcai Kombinált Ciklusú Erőmű és a Tatár ut-
cai Fűtőmű (PTVM-50 típusú kazánok) légszennye-
zőanyag kibocsátásait egy-egy folyamatos üzemű 
emisszió mérőrendszer ellenőrzi, és az adatokat 
visszakereshető módon rögzíti. A mérőrendszerek 
karbantartása rendszeres. Megbízási szerződés ke-
retében, évenként egyszer, akkreditált laboratóri-
um ellenőrzi a gázmotoros fűtőerőművek pontfor-
rásainak légszennyezőanyag kibocsátását. Az 
évenkénti, akkreditált labor által végzett ellenőrzés 
kiterjed a folyamatos üzemelésű monitoring rend-
szerrel rendelkező erőművek pontforrásaira is. 

A Magyar Földgáztároló Zrt. esetében is a lég-
szennyező anyagok kibocsátása szabályozott kere-
tek között történik. A légnemű kibocsátással kap-
csolatos környezeti tényezőket azonosítják és érté-

kelik. A légnemű kibocsátások mérése az előírt 
éves, illetve 5 éves emisszió mérések alkalmával 
rendszeresen megtörténik� Havi szemlék alkalmá-
val rendszeresen ellenőrzésre kerülnek a légnemű 
kibocsátással kapcsolatos nyilvántartások, jelenté-
sek, bevallások, illetve a kibocsátó technológia� A 
Társaság és a vezetőség mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a kibocsátásait minimalizálja�

Az NKM Energia Zrt�-ben a nem termelési célú 
földgáz-felhasználás, illetve a vásárolt villamos 
energia a telephelyek fűtés-hűtés rendszereinek 
és telephelyek üzemeltetésének villamosenergia- 
igényét jelenti. A légszennyezőanyag kibocsátás 
a fűtés-hűtés rendszerekhez és a gépjárműflottá-
hoz kapcsolódik�

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.-nél az üveg-
házhatású gázok jelentősebb kibocsátása az el-
osztóhálózaton a metánkibocsátásból adódik� Az 
alacsony nyomású katódos védelem nélküli acél-
hálózat lecserélése lehetővé teszi földgáz kibo-
csátás ilyen módon történő csökkentését. Az in-
tegrált vállalatirányítási rendszer környezeti céljai 
között évről-évre szerepel a korróziós szivárgások 
számának csökkentése� 

Az MVM Oroszlányi Erő műfejlesztő Zrt.-ben a 
korszerű műszaki technológia következtében a ki-
bocsátási határértékek betartásra kerülnek, a szi-
lárd anyag és kén-dioxid kibocsátás gyakorlatilag 
nincs, a nitrogén-oxid kibocsátás pedig nagyság-
rendileg 90 mg/m3�

A kibocsátások megelőzését vagy ahol ez nem 
lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai 
eljárások és egyéb műszaki megoldások az aláb-
biak: a légszennyezőanyag- kibocsátás csökken-
téséhez járul hozzá, hogy a kazánok hatásfoka 
97,5%, illetve a kazánok alacsony kibocsátású 
NOx égőkkel rendelkeznek. A SAACKE márkájú 
földgázégők piacvezetők a gazdaságos, környe-
zetkímélő és könnyen karbantartható tüzelés-
technológiában. Jellemzőjük a kifinomult keveré-
si rendszer, mely biztosítja, hogy a felhasznált tü-
zelőanyag mindig alacsony NOx kibocsátás és 
alacsony légfelesleg mellett ég el. Az égőnkénti 
oxigénszabályozással az oxigéntartalom megkö-
zelítőleg azonos értéken tartható a füstgázban, 
így 2%-kal csökkenthető a tüzelőanyag-felhasz-
nálás�

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2019� évben 
az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.-től vásá-
rolta a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőmeny-
nyiséget. A saját hőelőállítás az éves felhasznált 
hőmennyiség 0,3%-a. 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. esetében a kap-
csolódó létesítmények – biztonsági dízelgenerá-
torok, dízelhajtású tűzivíz-szivattyú, mobil áram-
fejlesztő dízelgenerátor, olajpára elszívás-levá-
lasztó – és a járművek kizárólag közvetett módon 
bocsátanak ki elhanyagolható mennyiségű 
szén-dioxidot, 59 milligrammot megtermelt ki-
lowattóránként� 
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Az MVM OVIT Zrt. esetében kivitelezés során le-
vegőszennyezést a létesítéshez, építéshez, szere-
léshez, karbantartáshoz és felújításhoz használt 
járművek, markolók, daruk, anyag- és személy-
szállító gépkocsik üzemeltetése okoz, mely a jár-
művek szennyezőanyag kibocsátásának határér-
ték alatt tartásával, műszaki állapotuk folyamatos 
ellenőrzésével, valamint a járművek felesleges 
mozgatásának elkerülésével csökkenthető.

Továbbá a Társaság öt telephelyén található olyan 
pontforrás, amely a vonatkozó jogszabályok értel-
mében bejelentési kötelezettség alá tartozik� Gö-
dön és Kiskunfélegyházán működnek az MVM 
OVIT Zrt. termelő, illetve gyártó tevékenységgel 
foglalkozó üzletágai, amelyek egyúttal a cég leg-
jelentősebb kibocsátásait eredményezik lég-
szennyező anyagok (NOx, CO, CO2, szilárd anya-
gok) tekintetében� A gödi telephelyen ezen kívül 
illékony szerves anyag (VOC) kibocsátás is van, 
amely a festési technológiához tartozó helyhez 
kötött légszennyező pontforrásokon keresztül tá-
vozik� Ezek a pontforrások a felhasznált festékek 
mennyisége és összetétele miatt a „Festés 
(VOC)” technológia alá lettek besorolva a terüle-
tileg illetékes Környezetvédelmi Hatóság által�

Az MVM Csoport közvetlen üvegházhatású 
gáz (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátása

A közvetlen kibocsátás öt fő forrásának alakulását 
figyelemmel kíséri az MVM Csoport. Az erőművi 
telephelyek szén-dioxid kibocsátása a cégcso-

port bővülése, magasabb energiatermelés, meg-
növekedett üzemanyag-felhasználás következté-
ben 2019. évben nőtt. 

A földgáz lefúvatásából származó metánkibocsá-
tás 2019-ben az NKM Észak-Dél Földgázhálózati 
Zrt� és az NKM Földgázhálózati Kft� tevékenysé-
géhez kapcsolódik� Tevékenységük során az el-

osztó vezetékek javítása, karbantartása, illetve el-
osztó vezetékek üzembe helyezése során volt 
szükség lefúvatásra� Az egész MVM Csoport 
173 656,8 t CO2 kibocsátást spórolt meg összesen 
az általa előállított megújuló energiával (azzal 
szemben, mintha ugyanezt az energiamennyisé-
get fosszilis tüzelőanyagok révén termelt volna 
meg)�

305-1

102-48

19. táblázat: Az MVM Csoport ÜHG-kibocsátása

Közvetlen kibocsátások Mérték-
egység 2017 2018 2019

Erőművi telephelyek CO2 kibocsátása t 268 657 222 258 256 774

Üzemanyag-felhasználásból eredő CO2 kibocsátás* t 7 505 10 054 12 350

benzin felhasználásból t 3 333 4 313 4 934

gázolaj felhasználásból t 4 172 5 741 7 416

Metánkibocsátás CO2 egyenértéke* t 2 415** 4 977** 2 940

Bányából származó metánkibocsátás t CH4 0 0 0

Gázszállításból/-elosztásból származó metánkibocsátás t CH4 0 214 108

Földgáz lefúvatásából származó metánkibocsátás t CH4 115 23 32

Földgáz elfáklyázásából eredő CO2 kibocsátás t 737 1 102 931

SF6 gáz CO2 egyenértéke* t 8 867** 10 564** 10 540

Fémtokozott berendezésekben történő pótlás kg SF6 314 310 416

Megszakítókban és mérőváltókban történő pótlás kg SF6 57 132 25

Összesen (ellenőrzött társaság módszertan szerint) t 288 181** 248 955** 283 535

Összesen (tulajdoni részesedés módszertan szerint) t 287 963** 242 269** 282 165

**  CO2-ban kifejezve (CO2 egyenértékek: 1 l benzin = 0,00268 tonna CO2; 1 l gázolaj = 0,00227 tonna CO2;  
1 tonna CH4 = 21 tonna CO2; 1 tonna SF6 = 23 900 tonna CO2) 
(Forrás: http://unfccc�int/ghg_data/items/3825�php)

**  Az adatokat újraközöljük a Földgáz elfáklyázásból eredő CO2 kibocsátással kapcsolatos adatszolgáltatás  
pontosítása, valamint kerekítés miatt�
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A 10-13. ábrákon az erőművek CO2 kibocsátását, továbbá az üzemanyag-fel-
használásból, a metánkibocsátásból, valamint kicsit lejjebb az SF6 gázhoz 
kapcsolódó kibocsátásból eredő CO2 kibocsátást tüntetjük fel�

Szénhidrogén gazdálkodás/kezelés

A Magyar Földgáztároló Zrt. négy gáztárolójában két eltérő rendszer műkö-
dik a fáklyázás tekintetében: Kardoskúton és Pusztaedericsen – a 2 kisebb 
tárolóban – folyamatos az égetés, míg a zsanai és hajdúszoboszlói nagyobb 
tárolókban a fáklya nincsen folyamatos használatban� Ez utóbbi 2 telephe-
lyen már évekkel ezelőtt megvalósult az ún. „hulladékgázok” visszavezetése 
a rendszerbe, ezért csak akkor gyújtják be a fáklyákat, amikor teljes nyomás-
mentesítésre van szükség� Ez tervezetten a ki– és betárolási ciklusok váltása 
között történik, amikor olyan karbantartási feladatokat kell biztonságosan 
elvégezni, amelynek feltétele a nyomásmentes állapot�

OG5

OG6

OG7

11. ábra: Üzemanyag-felhasználásából eredő kibocsátás (t CO2 egyenérték)
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12. ábra: Metánkibocsátás (t CO2 egyenérték)
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10. ábra: Erőművi telephelyek kibocsátása (t CO2 egyenérték)
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A két kisebb gáztárolóban a folyamatos fáklya-
használat megszüntetése és ezzel a hulladék-
gázok rendszerbe történő visszavezetésének 
megvalósítása a képződő alacsony mennyiségű 
hulladékgáz, valamint a kapcsolódó csőveze-
ték-rendszerek kis mérete miatt csak hosszú idő 
alatt (30-40 év) megtérülő beruházás keretében 
lenne megvalósítható� Tehát ebben az esetben a 
nagyobb gázmennyiségekkel, nagyobb csőtérfo-
gatokkal rendelkező gáztárolókon gazdaságo-
sabban hajthatóak végre az ilyen jellegű beruhá-
zások� Elégetlen földgáz normál üzemmenet mel-
lett nem kerülhet ki a cég tárolóiból�

A 20� táblázatban feltüntetett lefúvatott mennyi-
ségek jelentős része az NKM Észak-Dél Földgáz-
hálózati Zrt� és az NKM Földgázhálózati Kft� ko-
rábban ismertetett tevékenységéhez kapcso-
lódik�

A kútmunkálati beavatkozások a gázkutak meghi-
básodásai alapján egy évre előre tervezhetőek. A 
kútmunkálatok során alkalmazott fúrási iszapok és 
hulladékok mennyisége nagymértékben függ a 
beavatkozás időtartamától, a tároló töltöttségi 
szintjétől, ez által az adott rétegnyomástól, illetve 
az adott kút mélységétől. Mivel ezek az értékek 
kutanként az év folyamán eltérhetnek egymástól, 
így előre pontosan nem meghatározható a várha-
tó éves mennyiség� A keletkezett fúróiszapok 
minden esetben a megfelelő környezetvédelmi 
engedélyekkel rendelkező hulladékmegsemmisí-
tőbe kerülnek elhelyezésre. 2019-ben bányászati 

hulladékként 426 tonna fúrási iszap elhelyezésére 
került sor�

A kén-hexafluorid (SF6) szervetlen gáz vegyület� 
Szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú, levegő-
nél nehezebb, színtelen, szagtalan, nem mérgező 
és nem gyúlékony� Azonban a légkörbe kerülve az 

üvegházhatású potenciálja (GWP=Global Warming 
Potential) 23 500-szorosa 100 éves időtartamot te-
kintve a szén-dioxidénak� A légkörben rendkívül 
sokáig megmarad, becsült élettartama, lebom lási 
ideje 800–3 200 év� A villamosenergia-iparban ked-
vező tulajdonságai miatt általánosan alkalmazzák 
szigetelőgázként kapcsoló berendezésekben.

13. ábra: SF6 gázhoz kapcsolódó kibocsátás (t CO2 egyenérték)
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20. táblázat: Lefúvatott és elfáklyázott gáz mennyisége (t)

 2017* 2018* 2019

Lefúvatott gáz mennyisége 0 23 33

Elfáklyázott gáz mennyisége 268 401 338

*  A 2017-es, 2018-as adatokat újraközöljük más mértékegység használata miatt (m3-ről tonnára váltottunk).

102-48
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Az SF6 gáz felhasználásának csökkentésére 
tett intézkedések, jövőbeni tervek

Az SF6 gázt tartalmazó villamos berendezéseknél 
a MAVIR ZRt. törekszik a gázveszteségek minima-
lizálására, és szivárgás esetén a hibahely feltárá-
sát követően a lehető legrövidebb időn belül a 
szivárgás megszüntetésére. Az új beszerzésű 
készü lékeknél fontos szempont a gyártó által 
megadott éves gázszivárgási ráta nagysága, ahol 
törekszünk a szabványok által előírt legszigorúbb 
értékek megkövetelésére� Középtávú (nagyság-
rendileg 10 éves) stratégiájában szerepel a legna-
gyobb gázveszteséget produkáló albertirsai és 
martonvásári SF6 gáz szigetelésű fémtokozott be-
rendezéseinek kiváltása szabadtéri vagy korsze-
rűbb, kisebb gázveszteségű berendezésekre.

Közvetett légszennyező anyag  
kibocsátás

A közvetett kibocsátás a vásárolt villamos energia 
és az önfogyasztás szén-dioxid egyenértékét tar-
talmazza, melyet a 21� táblázat mutat be�

A vásárolt energia szén-dioxid kibocsátásában 
bekövetkezett 2019. évi jelentős növekedést az 
NKM Áramhálózati Kft� és a Magyar Földgáz-
tároló Zrt� feljebb, a 15� táblázat alatt részletezett, 

megnövekedett mértékű villamos energia vásár-
lásai magyarázzák�

Az MVM Csoport a tevékenységének ÜHG (üveg-
házhatású gáz)-intenzitását a kiadott villamos és 
hőenergia függvényében határozza meg.

Az ÜHG-intenzitást az ellenőrzött társaság mód-
szertan szerinti ÜHG-kibocsátás és a kiadott ener-
gia (villamos és hőenergia) hányadosaként szá-
moljuk� A megnövekedett ÜHG-intenzitás a már 
említett földgázlefúvatásból származó metánki-
bocsátás következménye�
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21. táblázat: Az MVM Csoport önfogyasztásból és vásárolt energiából származó szén-dioxid kibocsátása (kt)

 2017 2018 2019

Önfogyasztás szén-dioxid kibocsátása 16* 12* 11

 földgázfelhasználásból származó 5 8 7

 villamos energia felhasználásból származó 11* 4* 4

Vásárolt energia szén-dioxid kibocsátása 37 40 180

 villamos energia felhasználásból származó 37 40 180

A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 2 módszertan képezte (www�ghgprotocol�org)� 

*  A 2017-es és 2018-as adatokat módosítottuk, mivel a Paksi Atomerőmű és a megújuló energiát felhasználó társaságok 
önfogyasztása nem jár CO2 kibocsátással�

22. táblázat: Az MVM Csoport ÜHG-intenzitása

 2017 2018 2019

ÜHG-intenzitás [tCO2 eq/TJ] 4,84 4,32 4,74

A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 1 módszertan képezte (www�ghgprotocol�org)� 

305-4
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Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentése

Az MVM Csoport tagvállalatai az üvegházhatású-
gáz-kibocsátásának csökkentése érdekében elté-
rő lépéseket tettek.

Az MVM MIFŰ Kft. Miskolcon található Tatár ut-
cai Fűtőművében egy kibocsátás-csökkentő kez-
deményezés valósult meg:

■	 2019-ben a Belvárosi PTVM 50-es forróvízkazán 
teljes felújítása történt meg a Tatár utcai Fű-
tőműben, mely magában foglalta az égők 
lecse rélését NOx-szegény földgáz-égőkre. 
A belvá rosi PTVM 50-es kazán rekonstrukciós 
projektjének megvalósítását: elsősorban kör-
nyezetvédelmi, emissziós határértékeknek való 
megfelelés, másodsorban a kazán műszaki el-
avultsága indokolta. A földgázégők cseréje so-
rán a 12 db oldalégő 4 db NOx-szegény fenék-
égőre való cseréje történt meg, kiegészítve 
égőn kénti égéslevegő-ventillátorral, égőnkénti 
füstgáz-recirkulációs rendszerrel, valamint a 
földgáz-ellátó rendszer cseréjével� Ezek együt-
tesen eredményezték az NOx kibocsátás átla-
gosan 200 mg/Nm3 értékének 90 mg/Nm3 alá 
történő csökkentését. Ezeken felül modernizá-
lásra kerültek a kazán segédberendezései, töb-
bek között a VKS visszakeverő szivattyú, az irá-
nyítástechnikai rendszer, valamint új, folyamatos 
emisszió-mérő rendszer is kialakításra került, a 
hatósági előírásoknak megfelelően. A miskolci 

beruházás hazánkban is egyedülálló, országos 
referencia lehet a PTVM 50-es kazánok NOx 
csökkentett, fenékégős átalakítással történő re-
konstrukciójához� 

A Magyar Földgáztároló Zrt. kapcsán két jelentős 
fejlesztésről is beszélhetünk:

■	 A kardoskúti tárolóban villamos meghajtásra 
való áttérésre kerül sor a meglévő kompresszo-
rok kiegészítő szerepe mellett. A projekt kereté-
ben az 1974-es gyártású, 10 GKN típusú szovjet 
gázmotorok lecserélésre kerülnek megfelelő 
kapacitású villamos meghajtású gépekre, mivel 
a gázmotorok fajlagos energiafelhasználási, 
emissziós adatai, üzembiztonsági, rendelkezés-

re állási tulajdonságai nem felelnek meg a kor 
követelményeinek, továbbá karbantartási és 
üzemeltetési költségei is magasabbak a korsze-
rű kompresszorokénál. 2019-ben az intézkedési 
terv és a program elkészítésére került sor a Bé-
kés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztálya részére, a 10 
GKN típusú gázmotorok leállítása 2020-ban, a 
projekt befejezése 2021-ben várható� A cserét 
követően a kompresszorozási feladat közép/
hosszú távon is biztosítható lesz károsanyag-ki-
bocsátás nélkül: a fajlagos energiafelhasználás 
56%-kal csökken; az üzemeltetési, karbantartási 
költség 15%-kal alacsonyabb; az éves ÜHG-ki-
bocsátás (CO2eq) 90%-kal lesz kevesebb, 2 
pontforrás megszűnik.
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■	 A másik fejlesztés a hajdúszoboszlói földgáztá-
rolót érinti� Katalizátorok kerültek beépítésre a 
Cooper gázmotorok égéstermék elvezetőibe. 
A technikai módosítás célja a károsanyag-ki-
bocsátás csökkentése volt a gázmotor egysé-
geken�

Az NKM Energia Zrt. fűtés-hűtés rendszerek re-
konstrukciója, megújuló energia felhasználása és 
a gépjárműflotta üzemanyag-felhasználása terü-
letén tett lépéseket az üvegházhatású gázok ki-
bocsátásának csökkentése érdekében� 2019-ben 
is folytatta ugyanis a Társaság a kazánrekonstruk-
ciós és szivattyú csere programját� A 2018-ban 
beszerzett 2 db gázkazán beépítése és a kazánhá-
zi rendszerek teljes felújítása megtörtént a Buda-
pesten lévő Salgótarjáni úti telephelyen. (2020-
ban a kazáncsere és szivattyú csere programban a 
budapesti, II. János Pál pápa téri hőközpont ener-
getikai megújításával folytatódik�) A fejlesztések 
révén 128,3 MWh energiamegtakarítás érhető el.

A déli régióban, Szegeden napelemes kiserőmű-
vek (22 kW és 10 kW) termelnek energiát saját 
célú felhasználásra (2019-ben 43,3 MWh)� 2019-
ben elkészült energetikai fejlesztések révén (jóléti 
ingatlan korszerűsítése, fűtéskorszerűsítés, világí-
tási rendszerek korszerűsítése, hőszigetelés) az 
elért megtakarítás 134 MWh/év�

2019-ben a bérelt személygépjárművek modern, 
alacsony fajlagos fogyasztású és magas környe-
zetvédelmi osztályba sorolt motorokkal rendel-

keznek� A budapesti postajárat elektromos autó 
használatával történik, illetve a gépjármű-karban-
tartási diszpécser kollégák is elektromos gépjár-
művet használnak munkájuk során. Az NKM Ener-
gia Zrt. 5 db CNG hajtású gépjárművet üzemel-
tet, melyek 2019� évi felhasználása 941 kg volt�

Az MVM Zöld Generáció Kft. folyamatosan kutat-
ja azon üzleti lehetőségeket, amelyek a meglévő 
megújuló energiaforrást hasznosító erőművek 
mellett további üvegházhatású gázkibocsá-
tás-csökkentéssel járó beruházásokat jelentenek 
a jövőben. 

A MAVIR ZRt.–nél az energiairányítási rendszer 
bevezetésével még nagyobb fókuszt kapott a fel-
használásra kerülő energiák észszerű mértékű 
csökkentésének vizsgálata� A felhasználásra kerü-
lő energiák közvetlen összefüggésben állnak a 
kibocsátásra kerülő üvegházhatású gázok meny-
nyiségével, ezért a MAVIR az alábbi lépéseket tet-
te a kibocsátás csökkentése érdekében:

■	 az épületek fűtésének, hűtésének racionalizálá-
sa a helyiségek hőmérsékletének meghatározá-
sával,

■	 az állomásokon az egyik meghatározó segéde-
nergia felhasználást jelentő szekrény páramen-
tesítő fűtések időjárásfüggővé történő átalakí-
tása, valamint a térvilágítási alkonykapcsolók 
beépítése,

■	 kisebb fogyasztású, valamint tisztán elektromos 
gépjárművek beszerzése,

■	 a nagy üvegházhatású potenciállal rendelkező 
SF6 gázzal töltött – éves szinten a legnagyobb 
ÜHG-kibocsátásért felelős – tokozott 400 kV-os 
berendezések kiváltására döntés előkészítő ta-
nulmányt készített�

A levegő tisztaságának védelme érdekében az 
MVM OVIT Zrt.-nél drónos vezetékszerelési tech-
nológia bevezetése kezdődött meg, mellyel ki-
váltható a jelentős kibocsátással rendelkező nagy-
gépek használata és egyben a taposási károk is 
mérséklődhetnek. Szintén egy nagygép kiváltását 
célozza a mobilcsörlő alkalmazására való áttérés. 

A munkaszervezési lehetőségeket kihasználva a 
felesleges futások, a járműszerelvények megfelelő 
megválasztásával az összgördülőtömeg csökken-
tésére és ezeken keresztül az üzemanyag-fogyasz-
tás mérséklésére irányuló cél megvalósítása is 
megkezdődött. Az év első felében környezetvé-
delmi szempontból elavult tehergépkocsik kiváltá-
sára került sor, 2 db EURO 6-os tehergépkocsi be-
szerzésével� Az energiafogyasztás mérséklésével 
összefüggően érhető el javulás a gödi telephelyen 
a 2019. évben felszerelt 6 db almérő segítségével.

Az MVM NET Zrt. a gépjárművek üzemanyag-fel-
használása tekintetében ért el kimagasló eredmé-
nyeket: a dízel gépjárművek aránya és ezzel a 
gáz olajfogyasztás az előző évekhez képest a 
mintegy 29 600 literről kb. 17 900 literre csökkent. 
Ezzel szemben a benzinfogyasztás a flotta össze-
tételének átrendeződése miatt kismértékben 
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nőtt: 89 600 literről mintegy 96 800 literre. Az 
üzemanyagok közötti energiatartalom különbsé-
geket és a futásteljesítményeket is figyelembe 
véve összességében 3,62%-os csökkenés volt ta-
pasztalható az üzemanyag-fogyasztás terén, 
amely a korszerűbb gépjárműveknek és a munka-
társak energiatudatosságának köszönhető. 

Az MVM Partner Zrt. esetén azonosított energia-
hordozók: villamos energia, fűtési-hűtési hőmeny-
nyiség és üzemanyag. A budapesti Váci úton lévő 
bérelt irodaházban saját mérővel rendelkezik a 
villamos energia, fűtési-hűtési hő mennyiség, vala-
mint a vízfogyasztás rögzítésére vonat kozóan� 
2019-ben jelentős mértékben csökkent ezen 
energiahordozók fogyasztása a Tár sa ság szerve-
zeti felépítésében bekövetkezett változás miatt, 
amelyet a munkavállalói létszám csökkenése 
 okozott� 

A cég energiahatékonyságot hangsúlyozó tuda-
tossági képzéseket tart a dolgozói részére, to-
vábbá az üzletkötési és partnerlátogatási célú 
utazások a legrövidebb ügyfélutak megszervezé-
si elve alapján kerültek megtervezésre� A státusz-
gépjárművek vonatkozásában a használat a cso-
portszintű és belső szabályozásnak megfelelően 
történik�

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. csőkötések 
megfelelőségének ellenőrzésével; peremek meg-
felelő tömítésével, azok ellenőrzésével; rendsze-
res mérőműszeres hálózatellenőrzéssel; a gázel-

osztó hálózat terv szerinti rekonstrukciójával járul 
hozzá a gázelosztással kapcsolatos légszennyezés 
csökkentéséhez� 

Gázelosztó hálózatot érintő korróziós szivárgá-
sok számának csökkentése

A Társaság adatgyűjtést végez a gázelosztó háló-
zat meghibásodásairól, a bekövetkező üzemzava-
rokról, gázszivárgásokról, a kieső szolgáltatásról 
és az üzemzavarok során a levegőbe kiáramló 
földgáz mennyiségéről.

Ezen adatok és a számítógépes kockázatbecslés 
összevetésével készül a következő évre/évekre 
vonatkozó beruházási javaslat a gázelosztó veze-
tékek és nyomásszabályozó állomások felújítására 
vonatkozóan�

A felújítás hatása a költségekre, a biztonságra és 
a környezetre az alábbi:

■	 A tervszerűen végrehajtott vezeték-felújítás ha-
tására csökken a korróziós meghibásodások 
száma, ezzel az üzemzavar elhárítás költsége is, 

■	 A tervszerűen végrehajtott nyomásszabályozó 
állomás felújítások csökkentik a karbantartási 
igényt, ezáltal a karbantartási költségeket is, 

■	 Csökken a mérési eltérés, illetve a földgáz vesz-
teség,

■	 A felújítások csökkentik az üzemzavarok kocká-
zatát, az élet-és vagyonbiztonságot veszélyez-
tető események bekövetkeztét,

■	 A szabadba áramló földgáz mennyiségének 
csökkenése révén csökken a környezeti ter-
helés�

A gázelosztó hálózaton jelentkező, saját felelős-
ségi körbe tartozó szivárgások-gázömlések túl-
nyomó része az összes vezetékhossz 1,9%-át kite-
vő, aktív védelem nélküli acél vezetékeken jelent-
kezik� 

A pótlólagos katódvédelmi munkák tervezése so-
rán az acél vezetékek állapotfelmérésére vonat-
kozó információkat, vizsgálati eredményeket (pl�: 
szigetelés) is figyelembe kell venni. Ezen vizsgála-
tok eredményei alapján meghatározhatók a gaz-
daságosan védhető vezetékszakaszok, melyek 
hatással lehetnek a felújítani tervezett vezetékek 
sorrendjére�

A katódvédelemmel kapcsolatosan az alábbi be-
ruházások történtek 2019-ben összesen 23,82 M 
Ft értékben:

■	 Győr, Győrhő vezeték anódágy felújítása,
■	 Tata, anódágy felújítás,
■	 Mezőhegyes Tótkomlósi u. anódágy felújítás,
■	 Távfelügyeletes katódállomások felújítása – 

Szombathely Jáki út, C telep és Szövő utca,
■	 Távfelügyeletes katódállomás felújítása – Ivánc�
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Nyomásszabályozó állomások rekonstrukciója:

A nyomásszabályozó, fogadóállomások az NKM 
Észak-Dél Földgázhálózati Zrt� üzemeltetési tevé-
kenységében stratégiai elemeket képeznek, mi-
vel az azokban bekövetkezett meghibásodások:

■	 települések vagy településrészek vagy területek 
földgázszolgáltatásból történő kiesését okoz-
hatják;

■	 nyomáshiány vagy túlnyomás miatti balesetve-
szélyt jelenthetnek;

■	 gázszivárgást (gázömlést) idézhetnek elő.

2019-ben 5 db állomás került rekonstrukció alá 
közel 37 M Ft beruházási értékben�

Metánkibocsátás csökkentése:

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt�-nél 2019-
ben történt metánkibocsátás csökkentésre irá-
nyuló intézkedésekről feljebb, a Környezeti beru-
házások, rekultivációk és kármentesítések alfeje-
zet NKM brand alá tartozó tagvállalatok részében 
találhatóak információk�

A 23� táblázat az MVM Csoport adminisztratív te-
vékenységet végző tagjai esetén az épületre vo-
natkozó kibocsátások összegzését tartalmazza, 
erő művek esetén ezen túlmenően a termeléshez 
kapcsolódó kibocsátásokat is� 

305-7

23. táblázat: Légszennyezőanyag-kibocsátás az MVM Csoportban

Mértékegység 2017 2018 2019

Légszennyezőanyag-kibocsátások    

 kén-dioxid kg 1 577,4 1 028 949,8

 nitrogén-oxidok kg 302 478,9 266 843,8 209 162,4

 por kg 1 061,0 1 671,5 1 933,9

 VOC1 kg 477,0 699,0 1 277,0

 PCDD/PCDF2 kg 0,0 0,0 0,0

Összes kiadott energia GWh 17 472,13 15 932,8 16 600,1

Fosszilis forrásból kiadott energia (biomassza is) GWh 1 078,13 868,7 970,5
      

Kén-dioxid kibocsátás  

 összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,1 0,1 0,1

 fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 1,5 1,2 1,0

Nitrogén-oxidok kibocsátás  

 összes kiadott energia alapján kg/GWh 17,3 16,7 12,6

 fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 280,6 305,3 215,5

Szilárd anyag  

 összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,1 0,1 0,1

 fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 1,0 1,9 2,0

VOC  

 összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,03 0,04 0,1

 fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 0,44 0,80 1,3

PCDD/PCDF  

 összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,00 0,00 0,0

 fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 0,00 0,00 0,0

1 Illékony szerves vegyületek
2 Dioxinok
3 2017-ben a megtermelt energia alapján számoltunk
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Ózonkárosító anyagok kibocsátása

Az MVM Csoport a tevékenysége során, pl� klíma-
berendezések használatakor – egyéb ózonkárosí-
tó anyagok, így különböző hűtőközegek is kerül-
nek a környezetbe� Az ilyen módon kibocsátott 
gázok mennyiségeit az 24� táblázat tartalmazza�

305-6

24. táblázat: Kibocsátott ózonkárosító anyagok mennyisége CFC-11 egyenértékben (kg)

2017 2018 2019

töltetmennyiség – a berendezésben lévő hűtőközeg 694,65 7 008,78 7 408,59

pótlás – elillant hűtőközeg 0,00 1 297,00 508,40
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Hulladékgazdálkodás

Az MVM Csoport biztonságos és erőforrás-haté-
kony működésére vonatkozó céljának eléréséhez 
a keletkező hulladékok folyamatos minőségi és 
mennyiségi nyomon követése is hozzájárul� A te-
vékenységet a hatályos környezetvédelmi törvé-
nyeknek megfelelően végzi minden tagvállalat, 

figyelmet fordítva a hulladékképződés megelőzé-
sére, a képződött hulladék mennyiségének és ve-
szélyességének csökkentésére és a hulladékok 
megfelelő ártalmatlanítására. 

A vállalatcsoportnál keletkező hulladékok meny-
nyiségét a 25� táblázat a hulladék típusa és az al-
kalmazott kezelési mód szerint mutatja be�

2019-ben 10 934,0 t és 208,1 m3 volt az elszállí-
tott kommunális hulladék összmennyisége az 
MVM Csoportban.

A veszélyes hulladékokat az MVM Csoport min-
den esetben a megfelelő engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelőnek adta át, aki gondoskodott 
azok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról� 

306-2

25. táblázat: Keletkezett hulladékok mennyisége az MVM Csoportban

Mérték-
egység Ártalmatlanításra átadott Hasznosításra átadott

Mind - 
összesen Lerakásra 

 átadott  
(D1)*

Égetésre  
átadott  
(D10)*

Egyéb  
(D2-D9, 

D11-D15)*
Összesen

Újrahasználat/
hasznosítás  
(R1-R11)*

Helyszíni  
tárolás  
(R13)*

Egyéb  
(R12)* Összesen

Nem veszélyes 
hulladékok

4 826,4 t és 
3 916,9 m3

21,7 t és  
65,6 m3

4 438,8 t és 
6 136,5 m3

9 286,9 t és 
10 119,0 m3

32 904,6 t és 
185,6 m3 6,2 t 2 282,4 t és 

837,5 m3
35 193,2 t és 
1 023,1 m3

44 480,1 t és 
11 142,1 m3

 nem települési 
hulladékok t 4 826,4 21,7 4 301,7 9 149,8 32 695,9 6,2 2 269,4 34 971,5 44 121,3

 

települési nem 
szelektíven 
 gyűjtött 
hulladékok

m3 3 850,6 65,6 6 136,5 10 052,7 50,0 831,3 881,3 10 934,0

 

települési 
szelektíven 
gyűjtött 
hulladékok

t 137,1 137,1 208,7 13,0 221,7 358,8

m3 66,3 66,3 135,6 6,2 141,8 208,1

Veszélyes 
hulladékok t 9,8 170,6 1 145,6 1 326,0 1 445,3 0,1 244,9 1 690,3 3 016,3

 nem települési 
hulladékok t 9,7 170,6 1 145,6 1 325,9 1 443,7 243,8 1 687,5 3 013,4

 

települési 
szelektíven 
gyűjtött 
hulladékok

t 0,1 0,1 1,6 0,1 1,1 2,8 2,9

* A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendeletben felsorolt műveletek kódjai
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A hasznosítás és ártalmatlanítás aránya 2019-ben 
tovább javult�

Hulladékkezelés

Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Kft.-nél a lé-
tesítmény üzemvitelére – a technológia sajátossá-
gainak következtében – rendszeres hulladékke-
letkezés nem jellemző. 

Mindössze a karbantartások során képződhet kis 
mennyiségű hulladék, amit szerződéses keretek 
között jellemzően a karbantartást végző vállalko-
zó kezel. Az irodákat a Vértesi Erőmű Zrt.-től bé-
relik, a kommunális hulladékok elszállítását a Vér-
tesi Erőmű Zrt. biztosítja.

Az MVM MIFŰ Kft.-nél az erőművekben keletkező 
veszélyes hulladékok gyűjtését és nyilvántar tását 
az előírások szerint végzik. A kft. kiemelt figyel met 
fordított arra, hogy létesítményeiben hosszú élet-

tartamú segédanyagok kerüljenek felhasználásra, 
ezáltal is hosszabb időn keresztül megelőzve a ve-
szélyes hulladékok keletke zését�

Az MVM NET Zrt.-ben nem veszélyes elektronikai 
hulladékok, vas, elem, ólom akkumulátor, energe-
tikai hasznosításra kerülő lom, valamint elektroni-
kai veszélyes hulladékok keletkeztek 2019� évben� 

A fent felsorolt hulladéktípusok elszállítását, keze-
lését ezen tevékenység végzésére jogosult szer-
ződött partnerek végezték.

14. ábra: Hasznosításra és ártalmatlanításra átadott hulladékok megoszlása az MVM Csoportban
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Az MVM OVIT Zrt.-nél keletkező hulladékok 
mennyisége és típusa évről-évre változik. 2019-
ben 3276,274 t hulladékot termelt a vállalat, mely-
nek 3,8 %-a volt veszélyes hulladék. A kezelésre 
átadott hulladékok csupán 11,6 %-át kellett ártal-
matlanítani, a többi hulladék hasznosításra került� 
A 2018-as adatokhoz képest a keletkezett hulla-
dékok mennyisége közel 25 %-kal csökkent. Ez 
részben annak köszönhető, hogy több nagy pro-
jekt is a végső munkastádiumába ért, így a projek-
tek kezdeti szakaszára jellemző építési-bontási 
tevékenység során keletkező hulladékok mennyi-
sége is csökkent (87 %-os csökkenés a 2018-as évi 
adatokhoz képest)�

Az NKM Áramhálózati Kft.-nél a veszélyes hulla-
dék újrahasznosítási aránya azért növekedett, 
mert a selejt faoszlopokat már nem égetőbe vi-
szik, hanem komposztálásra�

Az ATOMIX Kft.-nél a nagy öntözött terület miatt 
jelentősen megnőtt a komposztálásra átadott 
biohulladék mennyisége� Egyre nagyobb arány-
ban történik a veszélyes anyagok kiváltása nem 
veszélyesre, valamint a karbantartási munkák op-
timalizálása is kevesebb hulladékképződéssel jár.

Jelentős kiömlések

Az NKM Áramhálózati Kft.-nél fordult elő 2019-
ben transzformátor olaj kiömlése 200 liter meny-
nyiségben. Solton a villanyoszlopon lévő transz-
formátor lelökése történt, amelyből az aszfaltra 

esve kifolyt az olaj, azonban ezt felitatták� Békés-
csabán villámcsapás következtében sérült az 
egyik oszlop transzformátor, így abból az olaj a 
talajra folyt� 

Solton 3,6 tonna olajos homok, Békéscsabán 4,8 
tonna szennyezett föld keletkezett, amelyek a Tár-
saság szerződött partnere által elszállításra; majd 
tisztíttatásra, végül komposztálásra kerültek�

Zaj

Az MVM Csoport működése során számos olyan 
tevékenység van, amely zajkibocsátással jár� Az 
érintett tagvállalatok a tevékenységüket igyek-
szenek úgy végezni, hogy a telephelyek környe-
zetében élő lakosságot a lehető legkisebb zajter-

helés érje� Mindezek ellenére a 2019-es évben 
környezetvédelmi témában érkezett mindkét pa-
nasz a zajra vonatkozott� A tagvállalatok rendsze-
res zajmérésekkel és bizonyos esetekben zajcsök-
kentő beruházásokkal csökkentik zajkibocsátá-
sukat�

A leggyakoribb zajhatással járó tevékenységek a 
transzformátorok működése, a gázhálózatok nyo-
másszabályozóinak működése, illetve a szállítás-
ból és rakodásból származó zajhatások�

Az MVM OVIT Zrt. egy 2018� évi, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz érkezett la-
kossági zajpanaszt és az ez alapján készíttetett 
szakvéleményt követően a Budapest, Rákospalo-
tai Körvasút sor 105� szám alatti telephelyén haj-

26. táblázat: A Paksi Atomerőmű radioaktív kibocsátásai 2019-ben

Radioaktív kibocsátások Mértékegység

Légnemű kibocsátások (pl� nemesgáz, trícium, radiokarbon) GBq/GWe/év 17 336,4

Folyékony kibocsátások (pl� trícium) GBq/GWe/év 16 900,6

Szilárd hulladékok  

 Feldolgozás utáni hulladék m3 63,2

 Aktivitás MBq 65 272,6

Folyékony hulladékok

 Keletkezett folyékony hulladék (bepárlási 
maradék, ioncserélő gyanta) m3 242,1

 Tárolt összes folyékony hulladék m3 7651,8

GBq/GWe/év: Atomerőműből kibocsátott radioaktív anyagok fajlagos mennyisége, amely megmutatja, hogy 1 GWe (vagyis 
1000 MWe) elektromos teljesítményű erőmű egy éven keresztül történő termelésekor mennyi radioaktív anyagot bocsát ki.

306-3



KÖRNYEZETVÉDELEM INTEGRÁLT JELENTÉS | 2019 120

tott végre az éjszakai pakolásból és tolatásból 
származó zaj csökkentése érdekében fejlesztése-
ket� A 2019� évben készített intézkedési terv az 
alábbi lépésekből épült fel:

■	 A könnyű szállítási feladatok kikerültek a létesít-
mény tevékenységi köréből. Az ezeket a felada-
tokat ellátó járművek egy része leselejtezésre 
került, míg a másik részét társüzemek vették át�

■	 A hajnalban induló járműveket legkésőbb a nap 
végéig megpakolják és irányba állítják azért, 
hogy a későbbiekben a kritikus éjszakai idő-
szakban a legminimálisabb manőverezést hajt-
sák végre�

■	 Éjszakai időszakban csak a zuglói alállomás fe-
lőli úton közlekedhetnek a járművek.

■	 Az éjszakai időszakban történő telephelyi kiállás 
során a sebesség 5 km/h-ra lett korlátozva�

■	 A hajnalban induló járműveket kizárólag a meg-
lévő, kb. 10 m magas raktár mögötti területen 
állítják irányba (már megpakolt állapotban) 
azért, hogy az indítási, illetve indulási zaj a lehe-
tő legtovább árnyékolva legyen a legközelebbi, 
zajvédelmi szempontból legkritikusabb véden-
dő homlokzatokra nézve, továbbá így az éjsza-
kai manőverezési feladatok a korábbi napi 3 
perces időtartamról kb. fél percre csökkennek.

■	 A raktár mögötti indulási terület pontos kijelö-
lése és felfestése�

■	 Az érintett munkavállalók tájékoztatása a meg-
történt és tervezett intézkedésekről, a „napi ru-
tin” kialakítása, illetve belső utasítások készí-
tése�

A fenti pontok végrehajtását követően tehát 
megszűnt az éjszakai tolatás, mivel a járművek 
helyzetének kiigazítása nappal történik, így már 
csak a motorhang lehet a jellemző éjszakai zaj a 
területen. A 2019. őszi ellenőrző zajmérés alapján 
a telephely zajszintje jelentősen, 42 dB alá csök-
kent, így a hatóság 2020� januári határozata értel-
mében az intézkedési terv hatásossága és a zaj-
csökkenés visszaigazolásra, és az ügy lezárásra 
került�

2019-ben összesen csak 2 zajterhelési panasz 
érke zett a MAVIR ZRt� felé� A debreceni 
220/120/20/10 kV-os állomás lakókörnyezetéből 
érkezett zajpanasz kapcsán ellenőrző zajmérésre 
került sor, amely alapján megállapításra került, 
hogy a védendő területeken a jogszabály szerinti 
40 dB-es éjszakai határértéken van az állomás ki-
bocsátása� Határérték túllépés nem történt, azon-
ban a lakóterület állomás közelébe történő ter-
jeszkedése kapcsán 1-2 évi gyakorisággal ellenőr-
ző méréseket célszerű tartani a határérték 
betartásának ellenőrzése miatt. 

A hatósággal történt egyeztetés alapján benyúj-
tásra került a zajhatárérték kérelem a mérési ered-
ményekkel együtt� A zuglói 220/120/10 kV-os 
transzformátor állomás kapcsán még 2016� év vé-
gén érkezett zajpanasz� Ennek kapcsán a zajvé-
delmi intézkedési terv első lépéseként előírt 
transzformátor cseréje megtörtént, a második lé-
pésben előírt transzformátor cseréjére a tervek 
szerint 2020� év második felében kerül sor�

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
környezetvédelmi tevékenysége

HAGYOMÁNYOS KÖRNYEZETVÉDELEM

Hagyományos légköri kibocsátások

Az atomerőműnek technológiájából adódóan 
igen kicsi a légköri emissziója, a nukleáris alapú 
villamosenergia-termelés nem bocsát ki üvegház-
hatást okozó gázokat, port, pernyét, sem lég-
szennyező anyagokat. Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. telephelyén több levegőterheléssel üzemelő 
technológia található:

■	 szükségáramforrásként üzemelő biztonsági dí-
zelgenerátorok;

■	 dízelhajtású tűzivízszivattyú;
■	 mobil áramfejlesztő dízelgenerátorok tárolása 

–súlyosbaleset-kezelés;
■	 olajpára elszívás és leválasztás�

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket 
2019-ben is betartotta az atomerőmű. Az atom-
erőmű nagyban segíti Magyarországot a klímavé-
delmi célok elérésében�

Veszélyes termelési hulladékok 

2019-ben 278,7 tonna veszélyes hulladék keletke-
zett az erőműben, elsősorban olajjal szennyezett 
hulladék (rongy, iszap) fáradt olaj, veszélyes anyag-
gal szennyezett csomagolási hulladékok és gön-

Foly103-1

Foly103-2

Foly103-3
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gyölegek (pl� festékes, olajos, vegyszeres göngyö-
legek), habképző anyag, technológiai vegyszer, 
bórax hulladék, azbesztes szigetelés, elektronikai 
hulladék. 2019-ben – engedéllyel rendelkező vál-
lalkozóknak hasznosításra átadva 35,3 t (12,5%), 
ártalmatlanításra átadva 246,9 t (87,5%) – tehát 
összesen 282,2 tonna veszélyes termelési hulladék 
sorsáról gondoskodtak, ezzel mintegy 114 tonná-
val csökkentve az átadott veszélyes termelési hul-
ladék mennyiségét a 2018-as évhez képest� 

A veszélyes hulladék mennyiségének változását 
alapvetően az adott évi tervezett karbantartások, 

felújítások volumene határozza meg� A 2019-ben 
keletkezett veszélyes hulladék mennyisége azért 
is lényegesen kevesebb a korábbi évek mennyi-
ségeinél, mert sokkal kisebb mennyiségben ke-
letkezett fáradt olaj�

Nem veszélyes termelési  
hulladékok 

A nem veszélyes termelési hulladékokat a háztar-
tási hulladékhoz hasonló hulladékoktól és a ve-
szélyes hulladékoktól elkülönítetten, az üzemi 
gyűjtőhelyen szelektív gyűjtés céljára kijelölt gyűj-

tőhelyen, ill. az erre kijelölt raktárakban gyűjti a 
telephely� 

Az erőművi karbantartások alkalmával nagy meny-
nyiségben keletkeznek különböző fajtájú termelé-
si 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 anyagrak-
tárából az összegyűjtött papírhulladék, valamint a 
fémhulladékok döntő része további hasznosításra 
kerül� A nem veszélyes termelési hulladékokat a 
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telephelyen keletkező egyéb hulladékoktól elkü-
lönítetten, kijelölt gyűjtőhelyen és az erre kijelölt 
raktárakban gyűjtik. 2019-ben a cég tevékenysége 
során összesen közel 1 344 t nem veszélyes terme-
lési hulladék keletkezett� 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2019-ben a nem 
veszélyes termelési hulladékai 76,7%-ának hasz-
nosításáról (1 030,8 t), valamint 283,6 t (21,1%) ár-
talmatlanításáról gondoskodott, amely eredmé-
nyekkel mintegy 15%-kal javított a hasznosításra 
került nem veszélyes termelés hulladékok arányán 
2018-hoz képest�

NUKLEÁRIS KÖRNYEZETVÉDELEM

Radioaktív hulladékok

A nukleáris alapú villamosenergia-termelés elke-
rülhetetlen melléktermékei a radioaktív hulladé-
kok, amelyek kezeléséről, átmeneti és végleges 
tárolásáról gondoskodni kell� A radioaktív hulla-
dékok között megkülönböztetünk kis- és közepes 
aktivitású szilárd, nagy aktivitású szilárd radioaktív 
hulladékokat, valamint folyékony radioaktív hulla-
dékokat� Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevé-
kenysége során mind három féle hulladék kelet-
kezhet�

A radioaktív hulladékok mennyisége évről évre 
változik a karbantartási és átalakítási munkák vo-
lumene, illetve a főjavítások hossza, száma miatt. 
Vannak olyan hulladékáramok, amelyek jelen-

tősen változhatnak évről évre, ilyenek a nagy akti-
vitású hulladék és az ioncserélő gyanta. Az ion-
cserélő gyantákat általában nagyon sokáig hasz-
nálják, cseréjük tervezetten történik, a gyanták 
állapota alapján�

Kis és közepes aktivitású szilárd radioaktív 
hulladékok

Az atomerőmű 2019. évi üzemeltetése során ke-
letkezett szilárd radioaktív hulladékok főbb forrá-
sai az alábbiak:

■	 Elhasználódott és felaktiválódott vagy felületi-
leg szennyezett szerelvények, berendezések, 
csővezetékek, hőszigetelések;

■	 Átalakításokból származó építési anyagok (pl� 
betontörmelék, faanyag, üveg), illetve különbö-
ző elszennyeződött fémhulladékok, kábelek;

■	 Karbantartó műhelyekben képződött fémhulla-
dékok, elhasználódott szerszámok, forgácsok;

■	 Karbantartás és üzemeltetés során keletkezett 
ún. „puha” hulladékok (ruhák, egyéni védő fel-
sze re lések, szűrőbetétek, törlőrongyok, fóliák).

A zsákos gyűjtésű hulladék döntő többségét az 
elhasznált kiegészítő védőfelszerelések adták, 
amelyekből 2019-ben is a megelőző évekhez ha-
sonló mennyiséget használtak fel� 

A hordós gyűjtésű hulladékokba különböző el-
használt alkatrészek, szerkezeti elemek, szigetelő 
anyagok, szennyezett munkaeszközök stb� kerül-

nek, amelyek tömegük vagy méretük miatt nem 
helyezhetők műanyag zsákokba.

2019-ben 316 darab kis és közepes aktivitású szi-
lárd hulladékot tartalmazó hordó keletkezett, ez a 
mennyiség 117 hordóval kevesebb az előző évi-
nél, és alatta marad a sokévi átlagos mennyiség-
nek� Ezen felül 46 hordónyi további kezelésre váró 
hulladék keletkezett� A 316 darab hordóból 261 
darab kis aktivitásúnak, míg 55 darab közepes ak-
tivitásúnak bizonyult a hordó felületétől 10 cm-re 
mért dózisteljesítmény alapján�

Nagy aktivitású szilárd radioaktív 
hulladékok

A Paksi Atomerőműben az erőmű fennállásától 
2019� december 31-ig nettó 48,6 m3 (bruttó 102,7 
m3) nagy aktivitású hulladék képződött. Ebből 
nettó 0,1 m3 (bruttó 0,5 m3) keletkezett 2019-ben, 
ez megegyezik a 2017-ben és 2018-ban keletke-
zett nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladék 
mennyiségével�

A nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékok 
esetén a nettó térfogat a hulladék geometriai 
méretei alapján számított értéket, míg a bruttó 
térfogat az elhelyezéshez szükséges tároló térfo-
gatigényt jelenti�

A nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékok 
erőművön belüli átmeneti tárolása az ellenőrzött 
zónában erre a célra kialakított tároló csövekben 
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történik. Az itt el nem helyezhető méretű hulladé-
kokat, ideiglenes jelleggel, az erre kijelölt helyisé-
gekben lehet elhelyezni�

A nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges 
elhelyezése még nem megoldott Magyarorszá-
gon, így a teljes eddig keletkezett mennyiséget 
az atomerőműben tároljuk. A nagy aktivitású hul-
ladékok az erőmű leszerelésekor kerülnek majd 
elszállításra a majdani végleges tárolóba�

Szilárd radioaktív hulladékok minősítése

2019-ben a Paksi Atomerőmű területén 400 db 
210 dm3-es térfogatú, hordóba tömörített, tömö-
rítetlen, illetve víztelenített iszap kis- és közepes 
aktivitású radioaktív hulladék képződött. Ebből 
354 db (88,5%) kezelt és 46 db (11,5%) kezeletlen 
(pl� magas nedvességtartalmú iszap, ami ülepe-
dés után kezelhető) hordó.

A 354 db kezelt hordóból 344 db hordó (97,2%) 
került minősítésre, ezek típusonkénti eloszlása 
összhangban van az elmúlt években keletkezett 
hordók hulladék típusonkénti eloszlásával�

■	 291 db hordó (84,6%) tömörített hulladék,
■	 53 db hordó (15,4%) nem tömörített hulladék,
■	 víztelenített iszapot tartalmazó hordó 2019-ben 

nem keletkezett�

Ezeken kívül 250 db, 2019 előtt keletkezett hordót 
mértünk� 2019� év során összesen 594 db hordó 

minősítésére került sor. Az 594 db minősített hor-
dó hulladék típusonként az alábbi eloszlást mu-
tatja:

■	 296 db hordó (49,8%) tömörített hulladék,
■	 296 db hordó (49,8%) nem tömörített hulladék,
■	 2 db hordó (0,4%) víztelenített iszap hulladék

Folyékony radioaktív hulladékok

A folyékony radioaktív hulladékok fő típusai:

■	 bepárlási maradékok (sűrítmények),
■	 dekontamináló oldatok,
■	 evaporátor savazó oldat,
■	 elhasznált primerköri ioncserélő gyanták,
■	 aktív iszapok,
■	 aktív oldószerkeverékek,
■	 elszennyeződött technológiai bórsavoldatok.

Az atomerőmű ellenőrzött zónájában különböző 
forrásokból, radioaktív izotópokat tartalmazó 
vegyszeres hulladékvizek keletkeznek� Ezekben a 
kis szárazanyag tartalmú (3-5 g/dm3) oldatokban a 
primerkör vízüzeméhez, dekontaminálási célokra, 
a víztisztítók regenerálására és a reaktorteljesít-
mény finomszabályozására használt oldott vegy-
szerek találhatók meg� 

Az összegyűjtött hulladékvizek vegyszeres keze-
lés után bepárlásra kerülnek kb� 200 g/dm3 bórsav 
koncentrációjú sűrítménnyé. 2019-ben összesen 
229,6 m3 bepárlási maradék keletkezett�

Elhasznált primerköri ioncserélő gyantákból 2019-
ben 12,5 m3 keletkezett. Kijelenthető, hogy a ren-
delkezésre álló 870 m3 tárolókapacitás várhatóan 
elegendő lesz az erőmű meghosszabbított üzem-
ideje alatt keletkező mennyiségek átmeneti táro-
lására is (jelenleg összesen 265 m3-t tárolnak)�

Az aktív oldószerkeverékek mennyisége nem je-
lentős (2019-ben megközelítőleg 0,8 m3 keletke-
zett)� A szennyezett olajok és szerves oldószerek 
szűrése gyöngykovafölddel történik. Ez a szűrés 
igen egyszerű eszközöket igénybe véve is kedve-
ző eredményt ad. Az eddigi üzemeltetés során 
2019� december 31-ig 37 hordó olajos gyöngyko-
vaföld-hulladék keletkezett�

A primerköri rendszerekben, meghatározott tech-
nológiai rendeltetéssel, több ezer köbméter kü-
lönböző koncentrációjú bórsavoldat van, melyek-
ben az üzemeltetés során mikron, illetve szubmik-
ron méretű aktív szennyeződések gyűlnek össze. 
Ezeket hagyományos szűréssel, a beépített ion-
cserélőkkel jó hatásfokkal nem lehet eltávolítani. 

Eltávolításuk a kiépítésenként telepített üzemi 
ultraszűrőkkel történik, amelynek segítségével a 
tisztított oldatok a technológiába visszaforgatha-
tók, újrahasznosíthatók, így nem keletkezik belő-
lük radioaktív hulladék� 2019-ben a laborvizsgála-
tok (átlátszóság, alfa- és gamma-spektrometriai 
analízis) eredménye alapján valamennyi szűrési 
program kitűnő eredménnyel zárult, a megtisztí-
tott oldatokat a különböző primerköri rendsze-
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rekben ismételten felhasználták� Az összes meg-
szűrt és újrahasznosított mennyiség 21 904 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 ellenőrzé-
se részben távmérő rendszereken, részben minta-
vételes laboratóriumi vizsgálatokon alapul� A la-
boratóriumi vizsgálatok kiterjednek mind a kör-
nyezeti közegekre, mind a tápláléklánc elemekre� 
Ez éves szinten körülbelül 4000 minta feldolgozá-
sát és mérését jelenti�

2019-ben is, az előző évekhez hasonlóan, típus-
vizsgálattal és hitelesítéssel rendelkező dózismé-
rő rendszert használtak az összes mérőponton a 
környezeti gamma-sugárzás dózisteljesítményé-
nek mérésére�

Az atomerőműben különféle típusú (A, G, B24, 
L25, C) mérőállomások 30 km-es körzetben he-
lyezkednek el az erőmű környezetében. Az állo-
másokon, mérőpontokon alumínium-oxid (Al2O3) 
pelletet tartalmazó, ún� POR TL környezeti dózis-
mérők, ill. BITT RS03/232 típusú mérőszondák 
szolgáltatnak párhuzamosan adatot� 

A fentiekkel mért 2019� évi mérési eredményeket 
a 15� ábra foglalja össze� 

Az ábra és a radioaktív anyagok normál üzemi 
légköri kibocsátásai alapján megállapítható, hogy 
az erőműtől származó járulék nagyságrendekkel 
kisebb a természetes háttérsugárzás dózisteljesít-
ményénél, illetve annak ingadozásánál, és így 
közvetlen dózismérési módszerekkel nem mutat-
ható ki� 

A kibocsátott radioaktív izotópok közvetlen kör-
nyezeti megjelenésével kapcsolatban azt tapasz-
talták, hogy azok még az igen érzékeny vizsgálati 
módszerek mellett sem voltak kimutathatóak a 
földfelszíni levegőmintákban, az erőműtől 1-2 km 
távolságra, az A-típusú állomásokon� 

Az év során a fall-out (kihullás) mintákban sem 
volt kimutatható atomerőművi eredetű mestersé-
ges radioaktív izotóp� 

15. ábra: A Paksi Atomerőmű sugárvédelmi rendszerének mérési adatai (2019)
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A dunai iszapminták, valamint az állomások kör-
nyezetében vett talajminták és fűminták egyiké-
ben sem találtak az erőműtől származó radio-
nuklidot� 

A halastavak víz- és iszapmintáiban szintén nem 
lehetett kibocsátásból származó radioaktív izotó-
pot kimutatni� A Dunába kibocsátott radioaktív 
anyagok által létrehozott évi átlagos növekmény 

– a teljes elkeveredés után – a trícium esetében 
1,0 Bq/dm3-nél, az összes többi radionuklidra pe-
dig együttvéve 0,1 mBq/dm3-nél kisebb volt� A 
tej- és halmintákban kibocsátásból származó ra-
dioaktív izotópot nem találtak�

A közvetlen mérési eredmények nem adnak ele-
gendő információt a lakossági sugárterhelés 
meghatározására, erre csak a radioaktív anyagok 
kibocsátásán és terjedésén alapuló számítási eljá-
rások nyújtanak módot� 

Ilyen számításokat 2019-re vonatkozóan a TREX  
terjedésszámító programmal végeztünk� Eszerint 
2019-ben az atomerőmű normál üzeme során a 
légtérbe kibocsátott radioaktív izotópokból a su-
gárterhelés a kritikus lakossági csoportra (Csám-
pa) 11,1 nSv lekötött effektív dózist eredménye-
zett� 

A folyékony kibocsátásból a gerjeni lakosság szá-
mít mértékadónak, itt 50,0 nSv volt a számított 
gyermek lakossági dózis értéke� 

A légköri kibocsátásból származó csámpai dózis 
és a folyékony kibocsátás gerjeni lakosságra szá-
mított dózis gyermekekre vonatkozó értékeinek 
összegeként keletkezik a sugáregészségügyi ha-
tóság által (konzervatív feltevésként) meghatáro-
zott hipotetikus lakossági csoportot érintő dózis. 
Így az atomerőmű radioaktív anyag kibocsátásá-
ból származó kritikus lakossági csoport többlet 
sugárterhelése 2019-ben 61,1 nSv volt� 
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A 27. táblázat 2005-től összefoglalja az atom-
erőmű tevékenységéből fakadó, a kritikus lakos-
sági csoportra vonatkozó többlet lakossági su-
gárterhelések adatait� Megállapíthatjuk, hogy a 
többlet lakossági sugárterhelés elhanyagolható a 
természetes háttérsugárzás (2,5-3 mSv/év) okozta 
dózis mellett� 

Biodiverzitás

A biodiverzitás, vagyis a biológiai sokféleségnek, 
az élővilág változatosságának megőrzése az em-
beri létezés fennmaradásának egyik feltétele, 
mely egyben jelentős gazdasági tényezővé, szű-
külő keresztmetszetté vált napjainkra. 

Ha az emberi tevékenység révén sérül a levegő, a 
vizek, a talaj, az élővilág, az ránk, emberekre, vala-
mint a többi állat- és növényfajra is negatív kiha-
tással lehet, a fajok kihalásának a legfőbb oka 
mégis az élőhelyek átalakulása, pusztulása.

Az MVM Csoport tevékenysége elsősorban az 
erőművek működése és kivitelezési munkák által 
gyakorol hatást a biodiverzitásra� A kifejtett hatá-
sok sokfélék lehetnek, a napelemekhez kapcsoló-
dó poláros fényszennyezéstől a nagyfeszültségű 
távvezetékek környezetében a madarakat fenye-
gető áramütésig. Ebből kifolyólag a Csoport az 
alábbiakban ismertetettek szerint veszi figyelem-
be a tevékenysége során a biológiai sokféleség 
megőrzését.

Az MVM OVIT Zrt. esetében, tevékenységéből 
kifolyólag, előfordulhat, hogy kivitelezési munkáit 
védett területeken (nemzeti parki, illetve termé-
szetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, Natu-
ra 2000-es területek, valamint különleges, vagy 
kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terüle-
tek) vagy azok közvetlen szomszédságában kell, 
hogy végezze�

A munkavégzés környezeti feltételeit befolyásolja 
az adott munkaterület területi, valamint élővilágá-

nak sokszínűsége és az ott előforduló fajok eltar-
tásának képessége szempontjából meghatáro-
zott érzékenysége, védettsége. Az élőhelyek, élő-
világ védelme érdekében a munkafolyamatok 
elvégzése a jogszabályi és hatósági előírások kö-
vetésével történik, figyelembe véve az élővilág 
zavarásának elkerülését, illetve minimalizálását, 
az időjárási körülményeket, valamint a taposás 
mértékének lehető legkisebbre szorítását.

Ezekben az esetekben külön előírások vonatkoz-
nak az adott munkavégzések folyamataira� A Tár-
saság fontosnak tartja a környezetvédelmi és ter-
mészetvédelmi felügyelőségekkel és a nemzeti 
parkok igazgatóságaival meglévő szoros kapcso-
lat fenntartását, a környezet- és természetvédelmi 
szempontok (pl� vegetációs, párzási vagy költési 
időszak, madárvédelem) betartását, valamint a 
felmerült igények egyeztetését�

A talaj- és termőföldek védelménél alapvető kö-
vetelmény a termőréteg megfelelő letermelése 

27. táblázat: A Paksi Atomerőmű radioaktív kibocsátásaiból eredő, a kritikus lakossági csoportot érő többlet-sugárterhelés

Besugárzási 
útvonal

Hatósági korlát 
[µSv/év]

Lekötött effektív dózis 
[µSv/év]

2000- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Légköri  
kibocsátások - 0,028 0,023 0,024 0,023 0,157 0,009 0,016 0,010 0,014 0,012 0,019 0,009 0,018 0,023 0,011

Folyékony  
kibocsátások - 0,025 0,029 0,028 0,035 0,024 0,030 0,032 0,039 0,034 0,048 0,069 0,060 0,068 0,073 0,050

Összes 90 0,053 0,052 0,052 0,058 0,181 0,039 0,048 0,049 0,048 0,060 0,088 0,069 0,086 0,096 0,061

Bio103-1

Bio103-2

Bio103-3

304-1

304-2
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és termőtalajként történő felhasználása, az időle-
ges termelésből kivont termőföld, illetve talaj 
esetében a taposott területek nagyságának mini-
malizálása, gödörásásnál a termőtalaj külön de-
póniákban való elhelyezése, valamint a talajtaka-
ró felesleges terhelésnek (olajfolyás, hulladék 
szakszerűtlen elhelyezése) elkerülése.

Az alap- és segédanyagok, gépek, eszközök ide-
iglenes tárolásához szükséges depóhelyek kiala-
kításakor a műszaki szempontokon túl lehetőség 
szerint mezőgazdasági és természetvédelmi 
szempontból a legértéktelenebb területek kerül-
nek kialakításra�

Munkavégzésnél a felszíni vizek, vízfolyások part 
éleinek 10 méteren belüli megközelítése esetén a 
földfelszín, a műtárgyak védelme, valamint az ere-
deti állapot fenntartása kap fokozott figyelmet. 
Taposásból, nehéz munkagépek mozgatásából, 
olaj vagy egyéb veszélyes szennyezőanyagok el-
folyásából eredő sérülések, szennyezések elkerü-
lése az elsődleges szempont.

Alapozás során a mértékadó talajvízszint alapján 
várható a talajvíz megjelenése a munkagödrök-
ben� Ilyenkor a felszín alatti vizek védelme, vala-
mint a zavartalan munkavégzés víztelenítés végre-
hajtásával oldható meg, amely nyíltszivattyúzás-
sal, szivattyúzással végezhető el.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területe 
szomszédos a Duna mentén kijelölt Natura 2000 

területtel (Tolnai Duna, HUDD20023)� A Natura 
2000-es területek kezelője a Duna-Dráva Nemzeti 
Park Igazgatóság� 

Az atomerőmű két nagy nemzeti park, a Du-
na-Dráva Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti 
Park által határolt területen helyezkedik el� Az em-
beri beavatkozás ellenére az erőmű környezete 
bővelkedik természeti kincsekben. A homoki gye-
pek, a mocsári, lápréti, ligeti növényzet (Régi- és 
Új-Brinyó), az égeres láp-mocsár erdő, a duna-
szentgyörgyi fás legelő, a paksi Ürge-mező, a 
paksi dunai ártér számos védett növény- és állat-
faj számára nyújt élőhelyet.

A melegvíz Dunába történő visszavezetése (a me-
legvizes csatornán keresztül) hatására a Dunában 
található összes biomassza mennyisége is na-
gyobb, 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 felme-
legedett hűtővizének és szennyvizének a Duna 
vízminőségére és élővilágára gyakorolt hatását a 
Víz Keretirányelv (2000/60/EK) elvárásainak meg-
felelő módszertannal háromévente ellenőrzik. A 
környezetvédelmi engedélyben előírt módon, a 
vegetációs időszakban negyedéves vizsgálatokra 
került sor� Az eddigi vizsgálatok eredményei meg-
erősítették, hogy a természetvédelmi oltalom 
alatt álló, valamint a Natura 2000 jelölő halfajok 

populációjának nagyságára a melegvíz kibocsá-
tás jelentősebb hatással nincs.

Az MVM GTER Zrt. négy erőműve közelében ta-
lálható értékes területek:

■	 A Litéri Erőmű a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
részét jelentő Mogyorós-hegy környezetében 
létesült, attól kb� 400 m távolságra, dél-keleti 
irányban� A telephely 5 km-es körzetében talál-
ható még a Natura 2000 területhez tartozó Haj-
máskéri Törökcsapás, a Kádártai dolomitmezők, 
a Megye-hegy és Szentkirályszabadja�

■	 A Sajószögedi telephely a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság működési területén található. Az 
erő műtől 1,2 km távolságra északra található a 
Girincsi Nagy-erdő, kb. 6,8 km távolságra 
észak-keleti irányba a Kesznyéteni Tájvédelmi 
Körzet�

■	 A Lőrinci erőmű hatásterületén belül nagyobb 
kiterjedésű védett terület nincs. A távolabbi 
környéken található Natura 2000 hálózatba tar-
tozó védett terület a Petőfibányai Kopasz-hegy 
és az Apci Somlyó�

■	 A Bakonyi erőmű a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság illetékességi területén fekszik� 
A telephelyhez legközelebb eső kiemelt jelen-
tőségű természet-megőrzési terület a Kab-hegy 
és a Devecseri Széki-erdő.

Az MVM Future Energy Technology S.R.L. terüle-
te a Csíki-havasokhoz tartozó Úz-völgyében, a 
Nemere-Lapos Natura 2000-res területen találha-
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tó. Értékes bükkerdők, fenyőerdők és ártéri erdők 
színesítik a völgyet. Emlős faunáját farkas, barna 
medve, vidra, hiúz, közönséges denevér, kis pat-
kósdenevér mint védett fajok alkotják, az Úz-folyó 
mellékpatakjaival és árterületével (a védett kétél-
tűek közül) tarajos gőtéknek, sárgahasú unkáknak 
és kárpáti gőtéknek is otthont ad.

Az Úz-folyón és annak mellékpatakjain (Baska és 
Veresvíz) működő vízerőmű rendszer legfőképp a 
folyóvizek halfaunáját érinti, emiatt összesen 20 
mintavételi pontban 2015� óta minden tavasszal 
és ősszel halfaunisztikai monitorozás történik.

A halak megóvása érdekében 2019 folyamán si-
került 3 befogó esetében olyan hallépcsőt tervez-
ni és a kivitelezésének engedélyeztetését elindí-
tani, amelyek kis vízhozam esetén, amikor a turbi-
nák nem működnek, biztosítani tudják a botos 
kölönte (és az összes jelen lévő halfaj) feljutását. 
Azokra az időszakokra, amikor a turbinák nem 
működnek, a folyó hosszanti konnektivitása teljes 
mértékben vissza fog állni az érintett szakaszon� 
Ezen túlmenően még egy befogó is lebontásra 
kerül, mellyel együtt már egy hosszú szakaszon 
sikerül visszaállítani a konnektivitást� Ennek a be-
avatkozásnak a hatását a további monitorozások 
során észlelni fogjuk�

A MAVIR ZRt.-nél földterület használat, terület-
foglalás, illetve ennek kapcsán taposási kár új táv-
vezeték létesítése, karbantartása vagy üzemzavar 
megszüntetése esetén történhet� Ezen munkákat 
lehetőség szerint a vegetációs időszakon kívül 
végzik�

A cég a természetvédelem alá eső területekre vo-
natkozóan együttműködési megállapodást kötött 
a kezelést végző Nemzeti Park Igazgatóságokkal. 
Az együttműködési megállapodások minden 
esetben rögzítik a nyiladéktisztítás, a folyamatos 
karbantartás esedékes feladatainak természetvé-
delmi feltételeit, amelyek a természetvédelmi ér-
dekek figyelembevételével lehetőséget adnak a 
MAVIR ZRt. nagyfeszültségű távvezetékei alatt 
lévő, karbantartásokat igénylő területek kezelé-
sére� 

Az ország egész területén valamennyi természet-
védelmi jelentőségű területet érintő távvezetékre 
vonatkozóan természetvédelmi engedéllyel ren-
delkeznek a távvezetékek üzemeltetésére, kar-
bantartására� 

A távvezetékek ökológia lábnyomának csökken-
tése érdekében számos helyen bevezették a ter-
mészet közeli nyiladék karbantartást, így nem 

szükséges a biztonsági övezetben felnövő nö-
vényzetet teljes mértékben időszakonként tarra 
vágni�

Távvezeték létesítés esetén a földtulajdonosok-
kal, természetvédelmi oltalom alatti terület ese-
tén az illetékes nemzeti park igazgatósággal is 
előzetes egyeztetés történik a kivitelezés során 
szükséges munkákhoz (pl�: bejáróút létesítés, fel-
vonulási terület stb.) biztosítandó területekről, il-
letve annak használatáról a létesítési engedély-
ben foglalt előírásoknak megfelelően.

Karbantartási munkáknál (pl.: festés, szigetelőcse-
re, nyiladéktisztítás stb.) az érintetteket előre tájé-
koztatják a munka elvégzéséről, majd a munkák 
befejezését követően az okozott taposási károk 
minden esetben felmérésre és megtérítésre ke-
rülnek� Üzemzavar elhárítási munkák esetében 
ugyanakkor az érintetteket utólagosan értesítik a 
munkavégzésről, a munkák befejezését követően 
az okozott taposási károk minden esetben felmé-
résre és megtérítésre kerülnek�

Az MVM Zöld Generáció Kft. a fototaktikus rova-
rok védelme érdekében antireflexiós réteggel el-
látott naperőmű panelekkel figyel a biodiverzi-
tásra�
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Napelemek poláros fényszennyező hatása

A poláros fényszennyezés a sima, fényes, mester-
séges felületekről visszaverődő poláros fénynek 
az úgynevezett polarotaktikus vízirovarokra kifej-
tett káros hatásait jelenti� A polarotaktikus víziro-
varok a vízfelületről visszatükröződő fény alapján 
keresik vízi élőhelyeiket. E rovarfajokat minden 
olyan mesterséges felület magához vonzhatja, 
amely erős poláros fényt ver vissza, így a napele-
mek szintén vonzóak lehetnek a polarotaktikus 
vízirovarok számára� 

Ezen káros ökológiai hatás kiküszöbölése érdeké-
ben egyre elterjedtebbek az ún� depolarizált rá-
csozott napelemek alkalmazása� Ebben az eset-
ben a vízszintesen polarizáló mesterséges felüle-
tek egy vékony, akár 1-2 mm-es csíkokból álló, 
polarizálatlan fényt visszaverő rácsmintával látnak 
el, ezáltal ezek a felületek elvesztik a rovarokra ki-
fejtett vonzó hatásukat�

Szintén jó megoldás lehet a napelemek fényvisz-
szaverést csökkentő, úgynevezett anti-reflexiós 
réteggel történő fedése.  

Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. és az 
NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. környezetében 
található természetvédelmi területek az alábbiak:

■	 Vértes HUDI 30001 Natura 2000-es terület
■	 Vértes Tájvédelmi Körzet
■	 Svandabereg-pataki tanösvény

A településen kívüli vezetékek a Vértes-Velen-
cei-hegyvidéken belül az Által-ér-völgy kistájban 
létesültek. A vízfolyás völgyét korábban erdős ve-
getáció borította, a völgyben ártéri jellegű erdők, 
a dombokon tölgyesek voltak az uralkodók� Mára 
már csak néhány kisebb égeres található meg, a 
kistáj szélein pedig a tölgyesek maradványai, me-
lyeket jellegtelen csertölgy alkot� A természetkö-
zeli erdő kevés a kistájban, ezek cseres- és gyer-
tyános-tölgyesek�

A vízfolyások környezetében nagy kiterjedésű ná-
dasok, sás- és mocsárrétek terülnek el, emellett 
vegetációmozaikokban ritkább vízparti élőhelyek-
kel is találkozhatunk, pl� zsombékosokkal, kékper-
jésekkel, patakparti magaskórósokkal� 

A hűtőtó az erőmű melletti rét elárasztásával, a 
rajta keresztülfolyó Által-ér felduzzasztásával ke-
letkezett� Az Által-ér eredeti medre valahol a tó 
közepén húzódott, ott, ahol a jelenlegi gát talál-
ható. A gát funkciója a hűtőtó természetes ke-
ringtetésének fenntartása� A tóban ponty, amur, 
csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa, 
sügér, angolna, törpeharcsa, fekete sügér, naphal 
fordul elő. A tó és a környékének jelentős kiterje-
désű területei a Nemzeti Ökológiai Hálózat része, 
az értékes vízi élőhelyek a halakon kívül különö-
sen sok madárnak, kétéltűeknek, hüllőknek és 
ízeltlábúaknak kedvező feltételeket biztosítanak

Az Által-értől valamivel távolabb kisebb kiterje-
désben nyílt homoki gyepek, homoki sztyeppré-

tek, löszgyepek, erdősztyepprétek maradtak 
fenn. Előfordulnak néhol még nyílt homoki töl-
gyesek és fás legelő maradványok.

A növényfajok száma a térségben 500-600, a vé-
dett fajok száma 10-20, özönfajok az aranyvessző 
fajok, bálványfa és akác�

Az NKM Energia Zrt. telephelyei, ingatlanjai által 
érintett területek természetes élővilágának védel-
me, a táj és a környezet komplex rehabilitációja 
kiemelt fontosságú, de a Társaság tevékenysége 
nem érint magas biodiverzitású területeket� A te-
lephelyeken, ingatlanokon végzett beruházások 
során szoros az együttműködés a helyi közössé-
gekkel, önkormányzati és civil társadalmi szerve-
zetekkel� A védett természeti területeken vagy 
értékek közelében lévő létesítményeknél – a ha-
tósági engedély alapján – az esetleges károk 
megelőzése érdekében fokozott ellenőrzést kell 
végezni�

Az NKM Áramhálózati Kft. Dél-Magyarországon 
üzemeltet – nagy részében – szabadvezetéki villa-
mosenergia-hálózatot� Földrajzi elhelyezkedés te-
kintetében Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyé-
ben, valamint Pest megye déli részén 1 000 km 
nagyfeszültségű, 12 000 km középfeszültségű és 
18 000 km kisfeszültségű szabadvezeték jórészt 
szárazföldi ökoszisztéma felett helyezkedik el�

Az üzemeltetési helyszíneken, – a természetvé-
delmi oltalom alatt álló területeken – a Körös-Ma-
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ros Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park és a 
Natura 2000-es területen villamos energia hálózat 
üzemeltetés okán vezetékjogi bejegyzéssel vagy 
tulajdonjoggal van jelen a Társaság�

Az NKM Földgázhálózati Kft. a védett természeti 
értékeket és területeket a kivitelezések során le-
hetőség szerint kikerüli. A dokumentáció végle-
gesítése során akkor kerül az adott terv jóváha-
gyásra, amennyiben rendezett a védett természe-
ti értékekkel és területekkel kapcsolatos elvárás� 
A természeti érték igénybevételével járó tevé-
kenység – a beruházás, építés, létesítés tervezé-
se, kivitelezése – során biztosított, hogy a termé-
szeti értékek csak a lehető legkisebb mértékben 
károsodjanak. A tervezőtől megkövetelik, hogy a 
tervezés során vegye figyelembe a védett termé-
szeti értékeket és védett természeti területeket� A 
tervező egyeztet a hatósággal és megkéri az en-

gedélyt az engedélyeztetési eljárás során� A terv 
tartalmazza ilyen esetben a beavatkozások/beru-
házások konkrét területi határait, időpontját, a 
munkálatok elvégzéséhez szükséges felvonulás, 
területfoglalás helyszíneit, nyomvonalat, terep-
rendezést és a védett természeti értékekre vonat-
kozó speciális előírásokat.

Ha releváns, a tervező megkéri az illetékes önkor-
mányzattól a zöldfelület gazdálkodás kezelői 
szakvéleményt és a kivitelezési munka végzésekor 
a Társaság ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak 
maradéktalan betartását� 

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. a tervezé-
sek során kellően körültekintő annak érdekében, 
hogy a vezetékfektetések minél kevesebb fakivá-
gással, cserjeirtással, tájrombolással járjanak, vala-
mint a helyreállítás megfelelő minőségben elké-

szüljön. A kivitelezések lehetőség szerint a vegetá-
ció nyugalmi időszakában történnek. A Társaság a 
gázelosztó vezetéképítés, a gázhálózat rekonst-
rukció és -üzemeltetés során érintett földterület 
védelmére kiemelt figyelmet fordít. A termőföl-
dön történő beruházásokat úgy tervezi és valósítja 
meg, hogy a létesítmények elhelyezése az érintett 
és a környező területeken a talajvédő gazdálkodás 
feltételeit ne rontsa� A beruházások megvalósítása 
során gondoskodnak a termőréteg megmentésé-
ről és hasznosításáról. A kivitelezés és üzemeltetés 
során biztosítják, hogy a környezeti hatások az 
érintett és a környező termőföld minőségében 
kárt ne okozzanak. A humuszos termőréteg leter-
melésével, megmentésével, hasznosításával, to-
vábbá a terület helyreállításával kapcsolatos mun-
kálatokat a beruházás engedélyezése céljából ké-
szített terveknek tartalmaznia kell a vonatkozó 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően.
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Madárvédelem

Az elmúlt időszakban tulajdonosaink, környezet-
védő, természetvédő, madárvédő partnereink ré-
széről hatalmas léptékűvé váltak a madárvédelem 
terén vállalatunkkal szemben támasztott elvá-
rások�

A fentiek okán az MVM Csoport szakmai és civil 
szervezetek bevonásával több évtizedes múltra 
visszatekintő sikeres hazai és Európa Uniós ma-
dárvédelmi programokat valósít meg, melyet az 
alábbi három fő részre lehet osztani:

1� Ütközés elleni védelem (Túzok és a vonuló ma-
darak védelmi programjai)

2. Költőhely biztosítás (Műfészek kihelyezési és 
megfigyelési program)

3� Áramütés elleni védelem (Összehangolt háló-
zattechnológiai eszközök alkalmazása)

1. Ütközés elleni védelem

Az elmúlt évek kutatásai, a szerencsétlenül járt vo-
nuló madarak ütközési esetei rávilágítottak, hogy 
az utóbbi évtized időjárásának gyors változása az 
eddig biztonságos, megszokott vonulási útvona-
lakat a ködös idő kedvezőtlen látási viszonyai mi-
att veszélyessé teszik. A nagyfeszültségű távveze-
tékek mentén az azokkal való ütközés fenyegeti a 
madarakat, közülük is leginkább a túzok és a vo-
nulómadár-populációkat�

A villamosenergia-rendszerirányító tapasztalatai 
alapján a probléma megoldására egyedül a táv-
vezetékek láthatóvá tételével van lehetőség, ezért 
a vállalat kutatásokat végez az Európában hasz-
nált eszközök adaptálási lehetőségei terén.

Az átviteli hálózat új elemeit a természetvédelmi-
leg frekventált területeken, már madáreltérítő 
eszközök telepítésével tervezi a MAVIR ZRt�, vi-
szont a jelenleg is üzemelő távvezetékek veszé-
lyes szakaszaira utólag feszültségmentes időszak-
ban komoly szakmai feladatot és anyagi terhet ró 
az eltérítő eszközök telepítése. A problémakör 
megoldásának érdekében drón által is telepíthe-
tő madáreltérítő eszközöket alkalmazunk annak 
érdekében, hogy kevesebb emberi erőforrás, ta-
posási kár mellett a feszültségmentesítés igénye 
nélkül is lehetséges legyen az eszköztelepítés�

A madáreltérítők telepítésére a MAVIR-ban 3 éves 
program került kidolgozásra, melynek megvalósí-
tásával a jelenlegi átviteli hálózat minden veszé-
lyeztetett szakasza ütközésbiztossá tehető, ha ad-
dig nem jelentkeznek újabb veszélyforrások, kihí-
vások, amiknek eleget kell tennünk� 

A túzokvédelmi program

A túzokfaj egyedszámának folyamatos csökkené-
se a feldarabolt mezőgazdasági területek és a 
villa mos energia szabadvezetékkel ütközések, 
áram ütések okán sajnos tendenciává vált, ezért 
szüksé gessé vált a faj speciális élőhelyének, élet-

terének megnövelése, a biztonságos repülési út-
vonalak kiterjesztésével, a mozgást korlátozó ha-
tás visszafordításával�

Az NKM Áramhálózati Kft� partnerei a túzokvéde-
lemben a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, valamint 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye-
sület, továbbá együttműködik az Agrárminisztéri-
ummal és a megyei Környezetvédelmi Felügyelő-
ségekkel is�

A Társaság az Agrárminisztériummal és a Nemzeti 
Parkokkal együttműködve 2017-ben csatlakozott 
az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-po-
litikai programja, a LIFE túzokvédelmi projektjé-
hez� A projekt keretében vállalták, hogy 2017� 
szeptember – 2020� január között a Kiskunsági 
Nemzeti Park területén, összesen 35 kilométeren, 
5 szabadvezetéki szakaszon kicserélik földkábelre 
a vezetéket, hogy a védett madarak számára is 
biztonságossá tegyék az elektromos hálózatot� A 
Kiskunsági Nemzeti Park területén, Kunpeszér és 
Tatárszentgyörgy térségében az élő túzok popu-
lációt tizedelő szabadvezetéki vonalakat bontot-
ták le az égbolt akadálymentesítése céljából� A 
Kiskunsági Nemzeti Park ősgyepes területén spe-
ciális láncos kotrógép segítségével ásták ki a ká-
belárkot, óvva az élőhely ökoszisztémáját. A kot-
rógép segítségével az azonnali kábelfektetés 
lehe tősége megoldódott, a földkitermelés kis-
mértékű volt, illetve nagyon keskeny – kizárólag 
20 cm-es – sávban történt, így a talaj rétegrendet 
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csak minimálisan érintette a beavatkozás� A tech-
nológiailag elvárt max� 1,7 méter mély kábelárok 
az eszköz segítségével biztosítható volt, a taposá-
si kár pedig elhanyagolható mértékű lett. A pro-
jekt során folyamatosan kihívást jelentett, hogy a 
laza, homokos talajon, amely érzékeny természet-
védelmi terület, nehéz gépekkel, daruval, beton-
házas transzformátorszállító kamionnal úgy mo-
zogjanak, olyan technológiát alkalmazzanak, 
hogy a természetet a lehető legke vésbé károsít-
sák. Elővigyázatosságuk meghozta eredményét. 
Ma már a kábelfektetés pontos helyét szabad 
szemmel nem lehet meghatározni, csak a projekt-
ben részt vevő munkatársak tudják azt beazonosí-
tani� A vezetékrendszert tartó oszlopok elbontá-
sát követően az ügyfelek áramellátása ma már a 
földkábeles hálózatról történik, a terület állapota 
pedig az ősgyep megbontását követően, a beru-
házás végeztével helyreállt� A beruházás összesen 
mintegy félmilliárd forintba került�

2019-től a túzokmentő programot kiterjesztették 
a Körös-Maros Nemzeti Park területére is, ahol a 
Nemzeti Park Igazgatóság által kiválasztott 5 sza-
badvezetéki vonalat, megközelítőleg 30 km-t ter-
veznek átépíteni földkábeles technológiára� A je-
lenleg folyó tervezési munkákat követően hálóza-
tépítőik 2020 nyarán a Bélmegyer közeli 
Fás-puszta térségében, a páratlan természeti ér-
tékű sziki tölgyesben kezdik meg az átépítést, – e 
csökkenő számú ikonikus madárfaj és a helyi er-
dős-sztyepp védelmében. A Nemzeti Park e táj-
képileg egyik legszebb területe a Bélmegyeri 

Fáspuszta Magyarország egyik utolsó, ép sziki töl-
gyese. Védett élőhely, az Alföld jellegzetes erdő-
társulása volt, melyből mára elvétve maradt meg 
állomány a Tiszántúlon�

Az összehangolt védelmi munka ezt követően 
Kardoskúton folytatódik� A Kardoskúti Fehértó a 
Kárpát-medence egyik legfontosabb madárszál-
lója� Darvak, vadludak, récék, partimadarak, nagy-
kócsag, széki lile, gulipán, gólyatöcs, nagy goda, 
piroslábú cankó és a kék vércse élőhelye. Bélme-
gyer és Kardoskút nem utolsósorban a Körös-Ma-
ros Nemzeti Park területén élő túzokállomány 
szórványos előfordulási helye.

Erőfeszítéseink eredményeképp a vetések mélye-
déseiben élő, rejtőzködő túzok által szabadon, 
veszély nélkül használható légtér jelentős terület-
tel növekedett, a szabadvezeték földkábelre való 
cseréjét követően az élőhely komfortja a faj egye-
deinek gyarapodását pozitívan befolyásolja, a 
Kiskunsági Nemzeti Parkban pedig a madarak 
repülési aktivitása és repülési egybefüggő útja je-
lentősen megnövekedett.

A MAVIR ZRt.-ben az elmúlt évtized túzokvédel-
mi programja 2019-ben is folytatódott a veszé-
lyeztetett Mosoni síkon 400 és 220 kV-os távveze-
tékek láthatóvá tételével� Az elmúlt években sike-
resen tesztelt 400 db KS (Birdsmark) eltérítő 
szerelvény drón segítségével került telepítésre� 
Az új eszköz nem csak mozog a szél hatására, ha-
nem visszaveri a madarak szempontjából fontos 

tájékozódási lehetőséget adó ultraibolya sugara-
kat és a naplemente utáni órákban fluoreszkáló 
fényt bocsát ki. A következő években tovább foly-
tatódik a láthatóvá tétel programja, nem csak a 
Mosoni síkon, hanem a kiskunsági, Bükk fennsík 
és Hortobágyi túzokos élőhelyek környezetében 
is. 2019. évben a Mosoni-sík túzokos élőhelyeit 
keresztező távvezetékeket jelöltük madáreltérí-
tőkkel, és a Dabas térségében lévő élőhelyek fe-
letti Martonvásár-Albertirsa 400 kV-os nagyfe-
szültségű távvezeték jelölését kezdtük el, ami 
2020. évben is folytatódik. Feltehetően a fent is-
mertetett intézkedéseknek köszönhető, hogy 
2019-ben túzokütközésről nem kaptunk jelzést.

Vonuló madarak védelmi programja

Miután az elmúlt években több alkalommal is 
pusztultak el darvak ütközés következtében, illet-
ve mivel a vonuló madarak vándorlásuk során jel-
lemzően a folyó melletti, a távvezeték keresztezé-
sek miatt veszélyes helyeken pihennek meg, a 
MAVIR ZRt� a több (vízközeli) térség biztonságo-
sabbá tételét is kitűzte célul a 2019-2020. évekre:

■	 Szeged térségében kezdetét vette az eddig is-
mert legnagyobb biztonságot nyújtó RIBE elté-
rítő eszköz telepítése, mely az eddiginél sokkal 
nagyobb színes sziluett segítségével kimondot-
tan a ködös időben segít sokkal jobban tájéko-
zódni a madaraknak. 2020-ban fejeződik be 
újabb 70 db RIBE és 310 db KS eszköz telepíté-
se, melyektől tökéletesebb védelmet vár a cég. 
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■	 A Társaság a Hortobágyi Nemzeti Parkban talál-
ható távvezetékek mentén egy összességében 
több mint 50 millió forintos környezetvédelmi 
beruházás keretében tesz az ügy érdekében, 
melynek 1� ütemeként 2019-ben 180 RIBE és 
480 KS eltérítő telepítésére került sor.

A DANUBEPARKS nemzetközi program kereté-
ben 2018-ban mintaprogramként megkezdett Er-
csi térségbeli első Duna-keresztezési szakasz RIBE 
és rotációs madáreltérítőkkel történt ellátását kö-
vetően 2019-ben 70 RIBE és 160 KS eltérítő tele-
pítésével folytatódott ugyanazon vezeték kis 
Duna Szigetcsép feletti szakaszának biztonságo-
sabbá tétele. A program 2020-ban a Győr-Gabči-
kovo 400 kV-os távvezeték láthatóvá tételével 
folytatódik� A fenti célok elérése érdekében a cég 
még a kétezres években csatlakozott az Akadály-
mentes Égbolt nevű szerveződéshez, ami az Ag-
rárminisztérium koordinálásával a légvezetékek 
ütközésvédelmi szempontból való biztonságossá 
tételét tűzte ki feladatául. A MAVIR ZRt. az egyez-
ményben vállalt kötelezettségének teljes mérték-
ben megfelelt� 

Az NKM Áramhálózati Kft. a MAVIR-hoz hasonló-
an szintén Szeged környékén, a szegedi Fehértó 
területén a vonuló madarak védelme érdekében 
4 km hosszan láthatósági elemeket helyezett el 
a nagyfeszültségű hálózaton az ütközés okozta 
madárelhullások csökkentése, közvetve a vonuló 
madárpopuláció számának fennmaradása érde-
kében�

2.  Költőhely biztosítása a fokozottan védett 
 ragadozó madaraknak

Az urbanizáció hatására a fészkelési helyüket 
vesztett kerecsensólymok és más nagyfeszültségű 
távvezeték oszlopokon fészket rakó madarak éle-
te, valamint a fészkek elmozdulásából fakadó fá-
ziskiesés miatt az ellátásbiztonság is veszélyezte-
tett�

A MAVIR ZRt. munkásságának köszönhetően je-
lenleg 484 műfészek áll a madarak rendelkezésé-
re, illetve 2019-ben 8 költőláda is telepítésre ke-
rült. Az éves megfigyelések alapján közel 100 fé-
szekben költöttek sikeresen a fokozottan védett 
kerecsensólymok, melyek fiókáit a MAVIR villa-
mos- és a Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület madárvédelmi szakemberei közö-
sen szokták meggyűrűzni a kirepülés előtt, így 
2019-ben közel 100 fiókát. A további műfészkeket 
a védett státuszban lévő kabasólymok, vörös vér-
csék, vándorsólymok foglalták el�

A harmadik AFTER LIFE projekt keretében a ka-
merázási program is folytatódott� A kamerákkal a 
kerecsensólymok, a vándor- és a kabasólymok 
fészkelési szokásait, a fészekbe kerülő zsákmány-
összetételt sikerült rögzíteni és elemezni� A be-
szerzett 15 fotócsapda a szakemberek javaslatai 
alapján 2019-ben is felkerült a madarak lakta mű-
fészkekre. A projektben működtetett 20 műhol-
das nyomkövető a madarakra erősítve lehetősé-
get adott az oszlopokon költő madarak életterü-

leteinek, zsákmányejtési szokásainak és 
vándorlásának megfigyelésére. A vizsgálatok arra 
mutattak rá, hogy a sólymok legfontosabb táplá-
lékát jelentő ürgepopulációk kihalófélben van-
nak, emiatt a nemzeti parkok pilot programként 
megkezdték az ürgetelepítést�

A MAVIR a fentieken túl 2019-ben pályázott a 
2020-2025-ig tartó FREE SKY LIFE projektre is, 
melyben csatlakozó partnerként tervezi a részvé-
telt. A terveződő projekt a ragadozó és a vonuló 
madarak élőhelyeinek megőrzése terén kíván elő-
relépni�

Az NKM Áramhálózati Kft. 2019-ben az üzemel-
tetési területünkön élő kék vércsék 250 odúját 
újra cserélte a madarak költésének támogatása-
képp, kiváltva ezzel a 7 éves időszakot követő odú 
elhasználódás miatti funkciócsökkenést� A Kö-
rös-Maros Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti 
Park földrajzi területén fokozott számban élő kék 
vércsék biodiverzitása védelmében a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület útmutatá-
sai alapján az érintett Nemzeti Park Igazgatósá-
gok szakképzett természetőrei segítségével let-
tek a régi odúk újakra kiváltva�

3. Az áramütés elleni védelem

Az NKM Áramhálózati Kft�-nél alkalmazott madár-
védelmi megoldások elsődleges célja a villamos 
hálózatok okozta madárelhullások megakadályo-
zása� Azt szeretnék elérni, hogy a madarak akár az 
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oszlopfej-szerkezetre, akár a szabadvezetékre 
szállnak le, ne tudjanak egyszerre két különböző 
potenciálú pontot érinteni� Azon esetekben, 
amelyekben ezt technológiai szempontból nem 
tudják megvalósítani, arra törekszenek, hogy a 
hálózaton alkalmazott eszközeink ne kínáljanak a 
madarak számára landolási lehetőséget, illetve 
beülési helyet�

Másodlagos céljuk az oszlopfej-szerkezetek olyan 
technológiai kialakítása, hogy azok biztonságos 
beülő helyet kínáljanak a madaraknak, életmód-
juk támogatása céljából�

Az alábbiakban a Társaság azon két, végleges 
madárvédelmi megoldásnak szánt eszközt, háló-
zati elemet mutatják be, amelyeket madárvédel-
mi célból használnak, illetve tesztelnek�

A „V” keresztkart a VAT-21 szempontjait figyelem-
be véve alakították ki az NKM Áramhálózati Kft� 
technológusai. A kereszttartó előnye, hogy ferde 
kivitele kockázatos pozícióban nem kínál beülési 
pontot a madarak számára. Az eszközt a kistestű 
madarak védelme céljából és statikai okból alul 
egy vízszintes merevítővel látták el a szakembe-
rek, ezáltal a madarak számára beülési helyet is 
kínál. A magas leszállási pontot kereső ragadozó 
madarak életmódját az eszköz nem támogatja� 
A létesítési szabvány szerinti fokozott biztonság 
kialakítása esetén szigetelt leesésgátlóval szerel-
jük fel az oszlopra, különleges biztonság esetén 
kettős felfüggesztés kialakítására is van lehető-
ség�

Kifejlesztették továbbá a 80 cm hosszú szigetelőt. 
A kúszóáramút növelő ernyőzet kialakítása, annak 
méretezése, sűrűsége miatt nem tudnak rászállni, 
és rajta elhelyezkedni a madarak. A két szélső er-
nyőzet átmérője 20 cm, így szárnyterelővel kiegé-
szíteni nem szükséges, és szereléstechnológiai ok 
miatt tilos� Az eszköz hosszúsága önmagában is 
védelmet nyújt�

Az NKM Áramhálózati Kft� fejlesztés alatt álló ma-
dárvédelmi megoldásai közül a függő szigetelős 
tartó oszlopfej-szerkezetet emeli ki� Ezen szerke-

zet esetében a vezetéket függesztett szigetelő 
tartja. A vasszerkezet geometriája és a szigetelők 
mérete a madarak számára biztosítja a megfelelő 
biztonsági távolságokat� A madarak nem tudnak 
egyszerre fázis-föld pontot érinteni� Konstrukció-
jánál fogva végleges madárvédelmi megoldásnak 
szánjuk. A tartószigetelős hálózathoz képest biz-
tonságosabb, mivel a szabadvezeték a tartószer-
kezet alatt helyezkedik el�

A Társaság az elmúlt 2 évtizedben sokféle madár-
védelmi megoldást alkalmazott� A legfontosabb 
tapasztalatunk, hogy az utólagos burkolatok élet-
tartama véges, nem utolsósorban hálózat üze-
meltetési hátránnyal járnak� Az oszlopfej-szerke-
zetek konstrukciójának kell – a villamosipari mel-
lett – a madárvédelmi szempontoknak is 
megfelelniük�

Az alkalmazott oszlopfej-szerkezetek és madárvé-
delmi eszközök madárvédelmi minősítését és ma-
dárvédelmi szempontú konstrukciós követelmé-
nyeit a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület dolgozza ki� A villamosipari és a madár-
védelmi szempontok összehangolása a megvaló-
sításban a villamosipari szakemberek feladata�

A madárvédelem, mint CSR tevékenység

A MAVIR ZRt. évente mintegy 50 alkalommal ke-
resi fel a tanulók, érdeklődők vagy a szakemberek 
csoportjait, amikor is beszámol a madárvédelmi 
tevékenységéről. Ezen túlmenően a honlapon és 

Forrás: 10. MAVIR Madárvédelmi Konferencia
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a médiafelületeken is közzétett műfészek kamera 
képek/videók növelték az érdeklődést a madár-
védelmi programok iránt� Évente közel 500 ezer 
érdeklődő keresi fel ezeket a webhelyeket.

Az elmúlt évben 10� alkalommal rendeztek továb-
bá nemzetközi madárvédelmi konferenciát a 
Herman Ottó Intézet, az Agrárminisztérium és a 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesü-

let közreműködésével, ahol a szakma a nemzet-
közi kitekintésre és a hazai tevékenységek to-
vábbtervezésére is lehetőséget kapott.
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Megvédett és helyreállított élőhelyek

Az MVM OVIT Zrt. munkáját illetően a távveze-
ték, felsővezeték-építési és szerelési, illetve táv-
közlési tevékenység során a természetes élőhe-
lyek és mezőgazdasági területek esetenként ká-
rosodhatnak (erdőirtás, zöldkár), ezért a terep 
helyreállítására rekultiváció keretében kerül sor� 
A  rekultivált terület nagysága 2019-ben mintegy 
48 hektár volt�

Az erdőnyiladékok létesítését követően a helyi 
erdé szeti hatóság határozatának megfelelően 
megtörténik a létesítéskor kivágott famennyiség 
ellentételezése, ami erdőfenntartási járulék meg-
fizetése vagy (esetenként) erdőtelepítés formájá-
ban valósul meg. A nyiladékban történő munka-
végzés októbertől februárig tarthat, amelynek 
végrehajtása során figyelemmel kell lenni az élő-
helyek védelmére, illetve a madarak fészkelő he-
lyeinek megóvására�

Az élőhelyek védelme érdekében azokon a terü-
leteken, ahol Natura 2000 védettség vagy egyéb 
védelem áll fenn, a kivitelezési munkák megkez-
dése előtt minden esetben előzetes egyeztetésre 
kerül sor az MVM OVIT Zrt� és az illetékes nemze-
ti park igazgatóság természetvédelmi őre között.

Az MVM Zöld Generáció Kft. által birtokolt 
naperőművek területeinek megválasztásánál min-
den esetben prioritás az alkalmasnak ítélt rozsda-
területek igénybevétele� Jó példa erre a pécsi 

hőerőmű zagyterén üzemelő 10 MW beépített 
teljesítményű fotovoltaikus naperőmű. 

A naperőművek üzemszerű működéséből adódó-
an az igénybe vett területek emberi jelenlét nél-
kül, „háborítatlanul” működnek.

A kiváltott élőhelyek biodiverzitásának 
összehasonlítása az eredeti, érintett 
élőhelyekével

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. atomerőművé-
ben jelenleg nincsenek kiváltott élőhelyek, Paks II 
épülésével azonban számolni kell azzal, hogy az 
erőmű jelenlegi beruházási területén lévő feltárt 
védett növény- és állatfajokat át kell majd telepí-
teni a tényleges beruházás megkezdése előtt. A 
felmérés, monitorozás folyamatban van�

Az MVM OVIT Zrt. tevékenységével összefüg-
gésben előfordulhat, hogy szükségessé válik az 
eredeti élőhelyek kiváltása. Esetükben erre a 
2019. évben egy csereerdősítési folyamat része-
ként, a Martonvásár – Győr 400 kV-os távvezeték 
szakasz létesítése során került sor. A hatósági elő-
írás szerint 9,03 ha területen kellett csereerdősí-
tést végezni a nyomvonal létesítése során kivá-
gott erdőterületek helyett. A csereerdősítés 2012 
áprilisában kezdődött meg, és évente történt az 
ápolás� Ennek utolsó, „befejezett ápolás” mun-
kaművelete történt meg 2019 márciusában a Vér-
tesi Erdő Zrt. gondozásában. Az erdőtelepítés 
Kerekharaszt községben valósult meg a jogszabá-

lyi előírásoknak megfelelően, melynek köszönhe-
tően az új erdő biodiverzitása megfelelt az erede-
tileg kiváltott élőhely biodiverzitásának.

Környezeti értékelés 

Beszállítók környezeti értékelése

A beszállítókkal kapcsolatos kockázatok kezelésé-
re, teljesítményük értékelésére az MVM Csoport 
tagjai egységesen kialakított és dokumentált szál-
lítóminősítési rendszert használnak. A szállítóvizs-
gálat előminősítésének elvégzése kötelező min-
den 25 M Ft-ot meghaladó beszerzési szerződést 
megkötő üzleti partner esetében: a vizsgálat az 
alapvető cégadatok ellenőrzésén túl kiterjed a 
partner pénzügyi-jövedelmi helyzetének, tulajdo-
nosi hátterének, jogi helyzetének vizsgálatára� Mi-
vel a cégcsoport tagjai az előminősítést egységes 
módszertan alapján végzik, az adminisztratív ter-
hek csökkentése érdekében minden tagvállalat-
nak lehetősége volt valamely másik tagvállalat ál-
tal elvégzett előminősítés átvételére. 2019. októ-
ber 1-je óta az előminősítés központilag történik, 
így egy szállító sikeres előminősítése a teljes cso-
portra érvényes, ezáltal már kiterjesztésre sincs 
szükség�

A szállítókkal kapcsolatos környezeti kockázatok 
kezelésében kiemelt szerepe van az MVM Zrt� 
Környezetvédelmi Osztályának, illetve a tagválla-
latok környezetvédelmi munkatársainak a verse-
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nyeztetési eljárásokban van lehetőségük kör-
nyezet-kockázati szempontok érvényesítésére� 
A beszállítói előminősítés során a beszállító tevé-
kenységéhez kapcsolódó engedélyek, tanúsítvá-
nyok meglétét és érvényességét kérjük be� A 
tényleges ellenőrzés abban az esetben történik 
meg, amikor egy szállító egy engedélyköteles 
munkára jelentkezik, így biztosítja a beszerzési fo-
lyamat, hogy az adott partnerrel ne lehessen szer-
ződést kötni, hogyha nem rendelkezik a megfele-
lő tanúsítványokkal és engedélyekkel. 

Érintettség esetén a beszerzési szervezet bevonja 
a környezetvédelmi szakterületet az ajánlati felhí-
vások előkészítésébe és értékelésébe. Ez biztosít-
ja a konkrét feladathoz, megrendeléshez kapcso-
lódó környezeti kockázatok értékelését és keze-
lését: 

■	 a környezeti kockázatok értékelése alapján a 
pályáztatni kívánt megbízás terjedelme szűkít-
hető vagy éppen bővíthető

■	 a beszállítói alkalmasság igazolására vonatkozó 
részben lehetőség van megfelelő feltételek (en-
gedélyek, tanúsítványok, hatósági igazolások, 
képzettségek, referenciák, intézkedési tervek 
stb�) megkövetelésére, illetve bizonyos megol-
dások, technológiák vagy anyagok alkalmazásá-
nak kizárására

■	 a teljesítés elfogadásának feltételei között kör-
nyezetspecifikus elemek (pl. mérési jegyzőköny-
vek, független szervezet vagy hatóság jóváha-
gyása) is megjelenhetnek�

AZ MVM Csoport összesen 4 315 beszállítóval 
dolgozott együtt 2019-ben, amelyből a helyi be-
szállítók aránya mintegy 93%. Ez a magas arány 
jelzi a vállalatcsoport törekvéseit arra, hogy be-
szerzéseit a rövidebb szállítási utak révén minél 
kevesebb környezeti terhelés mellett végezhesse 
el� 

A Környezetvédelmi Osztály a környezetvédelmi 
szempontból aggályosnak ítélt potenciális be-
szállító vállalkozásokat, ill� vállalatokat a saját kri-
tériumrendszerének megfelelően, a szerződéskö-
tést megelőzően átvilágítja. Ez 2019-ben mind-
össze 153 cég esetében bizonyult szükségesnek� 
2019-ben a vállalatcsoport összesen 870 új be-
szállítóval büszkélkedhetett�

2019-ben az MVM Csoportban nem történt jelen-
tős negatív környezeti hatás a beszállítói lánccal 
összefüggésben�

Környezeti hatások miatt érkezett panaszok

A környezeti hatásokat folyamatosan nyomon kö-
veti az MVM Csoport� A környezeti hatás mérté-
kének a kibocsátások és felhasználások mellett jó 
értékelését adhatja a környezeti hatások miatt 
beérkezett, a panaszkezelési folyamatban kezelt 
esetek száma� 

A cégcsoport egészét tekintve 2019-ben össze-
sen csak 2 zajterhelési panasz érkezett a MAVIR 
ZRt� felé�

Jogszabályok megsértése, bírságok

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a kör-
nyezetvédelmi jogszabályok és szabályozások be-
tartására, a környezetvédelmi engedélyek meglé-
tére, a határértékek betartására, a mérések rend-
szerességére és kellő mértékű elemzésére.

2019-ben két alkalommal kapott bírságot az MVM 
Csoport. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. egy alka-
lommal, 0,3 °C-kal, néhány perc erejéig lépte túl a 
Dunába kibocsátásra kerülő és a befogadó víz hő-
mérséklete közötti 11 °C különbséget, mellyel 
kapcsolatban a bírságot megfizette. Az NKM 
Energia Zrt�-nél 2019-ben egy esetben került sor 
bírság kiszabására� A szivárgásvizsgálatra köteles 
berendezések vizsgálatát az NKM Energia Zrt� el-
végezte, a bírságot rendezte�
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“A 2018-as évben kezdődött az NKM márkanév 
alá tartozó tagvállalatok integrációja az MVM 
Csoportba, mely folyamat végigkísérte a teljes 
2019-es évet, valamint a 2020-as évet is jellemezni 
fogja.

Az integráció kapcsán felmerülő legnagyobb kihí-
vást a rendkívüli módon megnőtt és komplexszé 
vált szervezet egységesítése jelenti. Ebben a sza-
kaszban a szervezeti kultúra erősítése, az operatív 
tevékenység megszervezése és a vezetési rendsze-
rek optimális működtetése a három kiemelt esz-
köz, melyek fejlesztésén folyamatosan dolgozunk.

2019-ben készült egy kutatás az MVM Csoport-
ban, melynek célja a munkáltatói márka fejleszté-
se. A felmérés kérdőívek, interjúk és fókuszcso-
portos beszélgetések alapján vizsgálta azt, hogy 
a cégcsoport munkavállalói miért szeretnek itt 
dolgozni, és miért ajánlanák az MVM Csoportot 
ismerőseiknek is. A felmérésből kiderült, hogy ki-
fejezetten magas a munkatársak elkötelezettsége 
a Csoport irányába: a javadalmazási csomag mel-
lett a stabil, biztos munkahely és a szakmai fejlő-
dés lehetősége a leginkább vonzó számukra.

Az MVM Csoport számára elsődleges fontosságú 
a munkavállalók védelme, fejlesztése, jólétének 
megőrzése. Kiemelt szempont, hogy a létszám-

növekedés fenntartható módon valósuljon meg. 
A menedzsment figyeli és elemzi a fluktuációt, és 
a munkavállalók megtartása érdekében folyama-
tosan fejleszti az elkötelezettséget és a motiváci-
ót támogató béren kívüli juttatásokat. Az MVM 
Zrt. központi karrieroldalt üzemeltet, ahol közös 
felületen jelennek meg a társaságok nyitott pozí-
ciói. A megfelelően képzett munkaerő rendelke-
zésre állása szakemberek felvételével és a munka-
vállalók folyamatos továbbképzésével valósul 
meg. A megfelelő szakember utánpótlás biztosí-
tása érdekében az MVM Csoport több utánpótlá-
si programot is működtet. 

A belső fejlesztési programok és szakmai képzé-
sek tartalma a vállalatcsoport üzleti céljai és prio-
ritásai alapján kerül megállapításra. 2019 során a 
munkatársi hatékonyság növelését célzó IT és 
készségfejlesztő programokra fókuszáltunk, 
emellett nagy hangsúlyt fektettünk a vezetőfej-
lesztésre, a vezetői utánpótlás program beindítá-
sára és az e-tanulás kiszélesítésére, további fej-

TÁRSADALOM

„Az MVM Csoport számára 
elsődleges fontosságú 

a munkavállalók védelme, 
fejlesztése, jólétének megőrzése.”
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lesztésére. A vállalati integrációk hatására fókusz-
ba került a változásmenedzsment, valamint a 
szervezetfejlesztés is.

Az MVM Csoport 2017-ben bevezette a Success-
Factors rendszert, mely 2019-ben ugyan még kü-
lönálló rendszerben, de már csoportszinten egy-
séges teljesítménymenedzsment folyamatot biz-
tosított a munkavállalók számára. 2019-ben 
egységesítésre került a szellemi és fizikai munka-
vállalók teljesítménymenedzsment folyamata, 
egységes súlyozású és struktúrájú teljesítmény-
menedzsment sablonok kerültek kialakításra, me-
lyek minden munkavállaló számára biztosítják az 
egyéni célkitűzés lehetőségét.”

Fluck Benedek 
humánerőforrás vezérigazgató-helyettes,  

MVM Zrt.

A 2019� évi Integrált Jelentés társadalmi témájú 
fejezete az alábbi 14 lényeges téma alapján vizs-
gálja az MVM Csoport társadalmi szempontú 
fenntarthatóságát: 

Az MVM Csoport a társadalmi fenntarthatóság te-
rületén kiemelt figyelmet fordít az SDG-kre. A tár-
sadalmi területen összesen 6 olyan SDG-t azono-
sított a vállalatcsoport, aminek hatékony megva-
lósulását elő tudja segíteni: a 3. Egészség és 
jóllét; 4. Minőségi oktatás; 5. Nemek közötti 
egyenlőség; 8. Tisztességes munka és gazdasági 
növekedés; 11� Fenntartható városok és közössé-
gek; és a 16. Béke, igazság és erős intézmények 
célokat. Az egészség megőrzése, valamint a biz-
tonságos és veszélytelen munkakörnyezet előse-
gítése érdekében csoport- és tagvállalati szinten 
is számos intézkedést vezetett be� 

A munkavállalói jogok védelmének és a fogé-
kony, befogadó, részvételen és képviseleten ala-
puló döntéshozatal biztosításának érdekében az 
MVM Csoportnál többszintű érdekegyeztetés 
működik, aminek sarokkövei az MVM Társaság-
csoporti Szakszervezeti Szövetség és az MVM 
Csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum. 
Ezen intézmények a munkavállalói érdekek lehe-
tő legnagyobb fokú képviseletét hivatottak biz-
tosítani� 

Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás, a tisz-
tességes munkához szükséges tudásszint biztosí-
tása érdekében az MVM Csoport folyamatosan 
fejleszti tréningpalettáját, amelynek alapján 
egyéni és csoportszintű éves képzési tervek szü-
letnek. 2019-ben is kiemelt figyelmet fordított az 
innovációra, a tehetséggondozásra és a vezető-
képzésre, de a munkahelyi elkötelezettség foko-
zása érdekében nyelvi és iskolarendszerű képzé-
seket is támogattak. A nemek egyenlőségének 
biztosítása, a nőkkel szembeni minden fajta 
diszkrimináció megszüntetése az MVM Csoport 
Etikai Kódexének sarokpontja. A részmunkaidős, 
valamint műszakban foglalkoztatás is támoga-
tott� A városi, városkörnyéki és vidéki területek 
közötti kedvező gazdasági, társadalmi és környe-
zeti kapcsolatok támogatása céljával az MVM 
Csoport igyekszik segíteni a helyi közösségeket� 
Ennek legfontosabb szereplője az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt., amely Paks térségének legje-
lentősebb foglalkoztatójaként a térség települési 
önkormányzataival együttműködésben különbö-
ző jóléti és szemléletformáló programokat is 
szervez�
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Munkavállalók, foglalkoztatás

Az MVM Csoport társaságainak 2019� december 
31-i statisztikai állományi létszáma 12 288 fő volt. 
Az előző évi adathoz (11 888 főhöz) képest 400 fős 
növekedést jelent az NKM WATT ETA Kft�, az 
e-Mobi Nonprofit Kft. társaságok megvásárlása, 
társaságcsoportba történő bevonása, 55 fő átvé-
tele a kölcsönzött létszámból az alkalmazotti lét-
számba, a hálózati infrastruktúra fejlesztések mi-
atti emberi erőforrás növelése, valamint az infor-
matikai szolgáltatások tekintetében magasabb 
szintű felhasználói élmény biztosítása.

28. táblázat: Az MVM Csoport záró létszáma

Év Összlétszám (fő)

2017 8 044

2018 11 888

2019 12 288

Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkozta-
tás- és munkaszerződés-típusa szerinti megoszlá-
sát az alábbi táblázat szemlélteti� 2019-ben a 
munkavállalók 98,6%-a teljes munkaidőben dol-
gozott, továbbá 1,7%-a határozott idejű munka-
szerződéssel rendelkezett. Teljes munkaidőben 
dolgozók között a férfiak aránya 66,1%, a nőké 
33,9%, ami közel azonos a teljes létszám szerinti 
arányukkal� 

Az MVM Csoportba belépő munkatársak száma 
2019-ben összesen 1 560 fő (628 nő és 932 férfi) 
volt, ez a teljes létszám (12 288 fő) 13%-át jelenti. 

Az MVM Csoport távozott munkavállalóinak szá-
ma 1 393 fő volt (ebből 490 fő nő és 903 fő férfi), 
ez összesen 11,3%-os arányt jelent. 2019-ben az 
MVM Csoportból távozott férfi munkavállalók át-
lagos szolgálati idejének hossza 8 év (egy évvel 
több mint 2018-ban)� 

Eközben a távozott női munkavállalók körében 6 
évben stabilizálódott az átlagos munkaviszony 
időtartama. 

2019-ben nőtt a női dolgozók aránya az MVM 
Csoportban�
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29. táblázat: Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás szerinti megoszlása

2017
2018 2019

Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő

Év végi statisztikai záró létszám fő 8 044 11 888 7 789 4 009 12 288 8 058 4 230

határozatlan idejű munkaszerződéssel fő 7 781 11 699 7 778 3 921 12 080 7 908 4 172

határozott idejű munkaszerződéssel fő 263 189 101 88 208 150 58

teljes munkaidőben foglalkoztatott fő 7 924 11 730 7 828 3 902 12 121 8 009 4 112

részmunkaidőben foglalkoztatott fő 120 158 51 107 167 50 117

normál munkarendben foglalkoztatott fő 6 102 9 413 5 597 3 816 10 106 6 021 4 085

műszakban foglalkoztatott fő 1 942 2 475 2 282 193 2 182 2 037 145

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma fő 50 346 83 263 228 42 186

határozatlan idejű munkaszerződéssel fő 0 318 65 253 204 33 171

határozott idejű munkaszerződéssel fő 50 28 18 10 24 9 15

teljes munkaidőben foglalkoztatott fő 42 315 61 254 214 34 180

részmunkaidőben foglalkoztatott fő 8 31 22 9 14 8 6

401-1
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17. ábra: Az MVM Csoportból távozók korcsoportonkénti és nemek szerinti 
megoszlása (fő)
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16. ábra: Az MVM Csoport munkavállalóinak nemek szerinti megoszlása (fő)

0% 100%

2017

nő férfi

2018

2019

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

2 321 5 723

4 009 7 879

4 230 8 058

19. ábra: Az új dolgozók nemek szerinti megoszlása az MVM Csoportban (fő)
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18. ábra: Az új dolgozók korcsoport szerinti megoszlása az MVM Csoportban (fő)
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A választható béren kívüli juttatások (a további-
akban: VBKJ) személyre szabott juttatásként a 
munkavállalóknak lehetőséget adnak arra, hogy 
egyénileg döntsenek a VBKJ keretből választha-
tó elemekről. A juttatási rendszer elemei az ér-
dekképviseletekkel kötött megállapodás és a 
vonat kozó adózási szabályok alapján kerülnek 
meghatározásra� A juttatás mértékét az érdek-
képviseletekkel kötött éves megállapodás rög-
zíti� Nem jár senkinek részvénytulajdon, miköz-
ben mind a teljes munkaidőben, mind a rész-
munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót 
egyaránt megilleti az élet- és balesetbiztosítás, 
egészségbiztosítás, VBKJ keret, önkéntes nyug-

díj- és egészségpénztári juttatás, valamint rá-
szorultság, illetve jogosultság alapján a külön-
böző segélyek is. Az MVM Csoport legtöbb tár-
sasága, figyelemmel a Villamosenergia-ipari 
Ágazati Kollektív Szerződés (VKSZ) hatályos ren-
delkezéseire, az önkéntes nyugdíjpénztári tag-
sággal rendelkező munkavállalók részére 2019-
ben a bruttó kereset 5,4%-ának megfelelő mun-
káltatói hozzájárulást fizetett, melyet 0,88%-os 
és 500 Ft-os kompenzációval egészített ki� Az 
önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájá-
rulás mértékét az érdekképviseletekkel kötött 
éves csoportszintű megállapodás rögzíti. A 
munkáltatói hozzájárulás fedezetét az éves üzle-

ti tervben elfogadott értékben a szervezet álta-
lános forrásai jelentik� 

Az NKM brand alá tartozó tagvállalatoknál az 
alapbér 5-6,28%-ának vagy a kereset 8,14%-ának 
megfelelő mértékű munkáltatói hozzájárulást fi-
zetnek a társaságok az önkéntes nyugdíjpénztári 
tagsággal rendelkező munkavállalók részére.

Az MVM Csoportban 2019-ben a mérvadó öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő munka-
vállalók száma összesen 496 fő volt, míg a 10 éven 
belül ugyanezt a nyugdíjkorhatárt elérők száma 
1 083 fő volt, amelyek jelentős növekedésnek tűn-
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21. ábra: Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt 10 éven belül elérők foglalkozás 
szerinti megoszlása

MVM Csoportban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 10 éven belül
elérő munkavállalók száma 2019-ben (fő)

Erőmű – fizikai (181)

Erőmű – szellemi (280)

Átviteli/elosztó hálózat
– fizikai (303)

Átviteli/elosztó hálózat
– szellemi (319)

20. ábra: Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérők foglalkozás 
szerinti megoszlása 

MVM Csoportban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül
elérő munkavállalók száma 2019-ben (fő)

Erőmű – fizikai (50)

Erőmű – szellemi (128)

Átviteli/elosztó hálózat
– fizikai (165)

Átviteli/elosztó hálózat
– szellemi (153)
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nek a megelőző évhez képest, ám a növekményt 
mindkét esetben az NKM brand alá tartozó tag-
vállalatokkal való összeolvadás következtében a 
létszám arányos bővülése, valamint az öregségi 
nyugdíj korhatár 62-ről 64 évre történő emelése 
magyarázza� Ezen adatok megoszlása alkalmazot-
ti kategóriánként az alábbi diagramokon látható� 
Az eddigi adatszolgáltatásnak megfelelően a két 
diagramban a nyugdíjkorhatárt 5, illetve 10 éven 
belül elérők adatai szerepelnek. A nyugdíjkorha-
tárt 10 éven belül elérők száma az 5 éven belül 
elérők számát is tartalmazza.

Munkavállalói elégedettségmérés

Vállalatcsoportunk számára a jelenlegi, építkező 
időszakban olyan márkastratégia kialakítására tö-
rekszünk, amely munkavállalóink és külső környe-
zetünk számára egyaránt értékteremtő. Ennek ki-
váló eszköze a kollégák véleményének kikérése, 
megismerése�

2019-ben az MVM Csoportban készült egy kuta-
tás az MVM munkáltatói márkájának fejlesztése 
érdekében� A kutatás online és papír alapú kér-
dőíven történt, valamint interjúk és fókuszcsopor-
tos beszélgetések alapján vizsgálta, hogy a cég-
csoport munkavállalói miért szeretnek itt dolgoz-
ni, és miért ajánlanák az MVM-et ismerőseiknek. A 
kérdőívet 4 449 munkatárs töltötte ki, 98 munka-
társunkkal készült személyes interjú, és 82 fő fó-
kuszcsoportos megbeszélésen mondta el a véle-
ményét. A munkavállalók 43%-a töltötte ki a kér-

dőívet, így az eredményekre támaszkodni tudunk 
majd a munkáltatói márkaépítés során� A válasz-
adók 60%-a 40 év feletti, és 41%-a nő, és a kutatás 
valamilyen formában minden tagvállalati telephe-
lyet érintett� A kutatási eredmények azonosították 
a fontos jellemzőket és azok összefüggéseit a 
munkáltatói márka építésének valamennyi di-
menziójában� A kutatási eredmények alapján egy 
1-től 6-ig futó skálán (ahol a 6 a teljes mértékben 
elégedett) az alábbi értékeléseket kaptuk:

■	 elkötelezettség: 4,81
■	 büszkeség a vállalatra: 4,49
■	 munkahelyi elégedettség: 4,39
■	 motiváció: 4,21

A kutatás eredményeit a 22� ábra szemlélteti�

Ahogyan a 22� ábra is mutatja, a javadalmazási 
csomag mellett a stabil, biztos munkahely és 
a szakmai fejlődés lehetősége vonzó a munka-
társaink számára� Kifejezetten magas a munka-
társak elkötelezettsége a cég iránt� A kiemelke-
dő elkötelezettséget az olyan pozitív tényezők 
erősítik, mint például a mikroközösségek meg-
tartó ereje, a többek által érzékelt szakmai fejlő-
dési lehetőség vagy a stabilnak, meghatározó-
nak és nagy múltúnak érzékelt vállalatcsoporti 
környezet�

22. ábra: Munkahelyi életút

Zöld jelzés – a Csoporton kívülről érkező pályázók információforrása a munkalehetőségről, világoskék – a kolléga beilleszkedését  
(a korábbiakban vagy aktuálisan) támogató személy(ek), sárga – motiváló tényező, lila – személyes tervek, piros – a Csoportnál  
eltölteni tervezett idő



TÁRSADALOM INTEGRÁLT JELENTÉS | 2019 144

Összefoglalva az elégedettség és a büszkeség te-
rén tehát más piaci vállalatokhoz hasonlóan ala-
kulnak a számok�

A kutatáson túlmenően a munkáltatói márka épí-
tése és a toborzás fejlesztésének érdekében 
2019-ben a cégcsoport új standdal jelent meg az 
állásbörzéken és a pályaorientációs eseménye-
ken� A stand moduláris arculata támogatja a teljes 
cégcsoport vagy akár egy-egy leányvállalat meg-
jelenését is�

Munkahelyi egészség és biztonság

Az MVM Csoport elkötelezett az egészség, a biz-
tonság és a tűzvédelem értékei mellett. A napi 
működési folyamatok részeként az egészségvé-
delem, a munkabiztonság és a tűzvédelem terüle-
tén a Csoport teljesítményének folyamatos fej-
lesztése hozzájárul annak regionális versenyké-
pességéhez, a tevékenységeihez kapcsolódó 
környezeti hatásainak csökkentéséhez, a termé-
szeti értékek és a lakosság megóvásához, a fele-
lős és fenntartható munkához.

A felelős egészségvédelmi, munkabiztonsági és 
tűzvédelmi működés érdekében az MVM Csoport 
elkötelezett arra, hogy valamennyi tagja és üzleti 
partnere a hatékony és biztonságos technikákat 
és az elérhető legjobb gyakorlatokat alkalmazza. 
Az NKM brand alá tartozó társaságok MVM Cso-
portba történő integrációja 2019. második félévé-

ben fejeződött be. A földgáz és az áram, mint 
energiahordozó tulajdonságaiból adódóan a te-
vékenység munkabiztonsági kockázata magas, 
ezért az NKM Munkahelyi Egészség és Biztonság 
stratégiát fogalmazott meg a munkavállalók meg-
óvása, illetve a munkabiztonsági kultúra színvona-
lának emelése érdekében� 

Az MVM Csoportban a munkavédelmi kultúra fej-
lődését erősíti, és a személyes elköteleződést to-
vább mélyíti, hogy a vezetők jutalmazását be-
folyásolja a munkahelyi balesetek előfordulása és 
a megelőzésre irányuló intézkedések hatékony-
sága is�

Céljaink elérése érdekében:

■	Megfelelünk a magyar és az európai jogszabá-
lyokban, továbbá a belső vállalati előírásokban 
rögzített követelményeknek;

■	Kiemelt figyelmet fordítunk az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztető tüzek megelőzésére;

■	Folyamatosan mérjük, értékeljük, elismerjük és 
kommunikáljuk a munka- és a tűzvédelem terü-
letén nyújtott teljesítményünket;

■	Folytonosan fejlesztjük berendezéseink és esz-
közeink műszaki állapotát, munkavállalóink 
szakmai tudását, és rendkívüli-helyzet kezelési 
képességeinket, továbbá ezeket partnereinktől 
is elvárjuk�

Az MVM Csoport munkabiztonsági szempontból 
nagy kockázatot hordozó társaságai irányítási 

rendszereket működtetnek, melyek biztosítják az 
munkahelyi egészség és biztonság magas szintre 
emelésének kereteit�

Munkavédelmi kultúránk része a munkavállalók 
biztonságtudatosságának fejlesztése is, ami érde-
kében az MVM Csoport 2019-ben egészségmeg-
őrző kampányt folytatott le. Ennek az volt a célja, 
hogy marketingkommunikációs eszközök alkal-
mazásával a munkavállalók a napi munkájukban 
minél jobban megismerjék és betartsák a humán- 
és információbiztonsági, valamint a tűz- és mun-
kavédelmi szabályokat, ennek következtében pe-
dig a működési kockázatok a lehetőségekhez ké-
pest minimálisra csökkenjenek� 

A kampány nem csak az MVM Csoport munkavál-
lalóira fókuszált, hanem a dolgozók családtagjaira 
is, így például a gyerekek közlekedése, az évszak-
váltás biztonsági vonatkozásai is az akció részévé 
váltak� Az egészségvédelmi program részei voltak 
továbbá a munkavállalók egészségét megőrző 
sportolási lehetőségek, előadások, felvilágosító 
kampányok és életmódjavító intézkedések is� Az 
elvárásoknak megfelelve a fizikai és pszichés 
egyensúly javításával csökkenteni lehet a munka-
helyi balesetek számát� 

Cél, hogy az elkötelezettség tükröződjön a min-
dennapi tevékenységekben is, az üzemekben, az 
erőművekben, a fejlesztések során, az irodák és 
telephelyek működésében, valamint a dolgozók 
és partnerek viselkedésében és hozzáállásában�
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A 2014 óta működő egészségbiztosítási juttatás-
sal az MVM Csoport sokat tett az egészségtuda-
tosság és a preventív gondolkodásmód kialakítá-
sa érdekében, melynek a munkáltató mellett a 
családok a legnagyobb nyertesei� Az egészség-
biztosítási szolgáltatásokat nyújtó biztosító az 
MVM Csoport sajátosságának megfelelően kellő-
en sok helyszínnel rendelkezik, mindemellett a 
legnagyobb telephelyeken, Pakson és Szegeden 
is saját klinikát biztosít, amelyek a térségekben a 
legmodernebb egészségügyi intézmények és kö-
zel 6 000 munkavállaló egészségügyi ellátását te-
szik lehetővé.

Az egészségbiztosítási juttatásról az érdekképvi-
seletekkel megállapodás került megkötésre, mely 
megállapodásban rögzítésre került az igénybe 
vehető egészségbiztosítási csomag tartalma és a 
jogosultsági szabályok� A béren kívüli juttatási 
rendszerek fontos eleme az egészségbiztosítási 
juttatás, mivel csak az egészséges munkavállaló 
tudja igazán hatékonyan végezni a napi feladata-
it, ezért a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizs-
gálatok mellett ezt a juttatási formát is biztosítják 
a munkáltatók a munkavállalóiknak� A gyors és 
szakszerű gyógyítás mellett az egészségbiztosítás 
lehetőséget ad a személyre szabott prevenciós 
szűrőprogramok igénybevételére, melyek nagy 
szerepet játszanak a betegségek időben történő 
felismerésében, így a komolyabb betegségek ki-
alakulásának megelőzésében, sőt, az egészség 
helyreállításában is, ami minden ember legfőbb 
értéke� 

Emellett nem hiányoznak a korlátlanul és folya-
matosan igénybe vehető általános jellegű szak-
rendelések (pl. nőgyógyászat, bőrgyógyászat, 
belgyógyászat) és a speciális szakágak sem� A já-
róbeteg-ellátáson kívül egynapos sebészetre és 
fekvőbeteg ellátásra is van lehetőség. Az MVM 
Csoport valamennyi munkatársának térítésmen-
tesen biztosít alkalmat a részvételre, döntő több-
ségük rendelkezik is vele, és használja is, továbbá 
több ezer munkatárs veszi igénybe az MVM Cso-
port és a biztosító megállapodása alapján nyúj-
tott kiegészítő csomagokat, illetve családi kiter-
jesztéseket – egyéni díjfizetés mellett. A visszajel-
zések pozitívak, éves szinten megközelítőleg 
több tízezer vizitre kerül sor, a munkavállalóink 
gyorsan és kiváló körülmények között kapnak 
egészségügyi ellátást. Rendkívül népszerűek a ki-
helyezett mozgószűrések is.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ami-
kor az MVM több aktivitást is szervezett annak ér-
dekében, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgá-
latok és a prevenció fontosságára. Felelős nagy-
vállalatként egy éjszakára rózsaszínbe öltöztettük 
az MVM székházat, edukációs előadást szervez-
tünk hölgy munkavállalóinknak, az MVM székház-
ban és több tagvállalatnál is közös fotózást ren-
deztünk, a belső kampány pedig egy egész napos 
szűrőkamionos kitelepüléssel zárult. 2019-ben 
több száz kolléga vett részt a mellrák elleni kam-
pány aktivitásain� Külön öröm, hogy a székházhoz 
kitelepült kamion 120%-os kihasználtsággal mű-
ködött�

November hónapban a férfiak kerültek az egész-
ségmegőrző programjaink középpontjába. A Mo-
vember kampány keretében több mint 450 kollé-
gánk vett részt PSA fehérje szűrésen, amellyel egy 
vérvétellel kimutatható a prosztatarák és a here-
rák valószínűsége. Az MVM Csoport Férfi Egész-
séget Támogató Intézmény (FETI) minősítést ka-
pott, melyet azok a cégek, intézmények kaphat-
nak meg, akik az éves szűrőprogramjaikba 
beleépítették a férfiakat érintő olyan betegségek 
vizsgálatát, mint például a prosztatarák�

Az influenzás időszakban a munkavállalók influen-
za elleni védőoltást is kérhettek, amivel szintén 
sokan élnek�

Az egészségvédelmi program részei voltak az év 
során a kollégáknak szervezett előadások, felvilá-
gosító kampányok és életmódjavító intézkedé-
sek, hiszen a fizikai és pszichés egyensúly javításá-
val várhatóan csökkenteni lehet a munkahelyi bal-
esetek számát�

Az NKM tagvállalatok a hagyományokhoz híven 
MEB (Munkahelyi egészség és biztonság) napokat 
szerveztek mintegy 500 fő részvételével, budapes-
ti és szegedi helyszínen� A program során a részt-
vevők elmélyítették a munkabiztonsági tudásukat, 
valamint tapasztalatot szereztek az egészségvé-
delem és a biztonságos munkavégzés terén�

Az NKM brand alá tartozó tagvállalatoknál több 
telephelyen is szűrőbuszok álltak rendelkezésre, 
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ahol laboratóriumi és belgyógyászati vizsgálat el-
végzésre nyílt lehetőség.

Az egészségbiztosításon felül a Csoport több 
tagvállalatánál (MVM Paksi Atomerőmű Zrt., MVM 
OVIT Zrt�, hálózatos cégek) is biztosítjuk az üdülé-
si támogatást a rekreáció elősegítése érdekében, 
továbbá a Családi Napokon lehetőség van szá-
mos sportág kipróbálására és különféle helyszíni 
szűrővizsgálatokon való részvételre.

Az MVM Csoport tagvállalatainál a jogszabályok-
ban meghatározott módon munkavédelmi képvi-
selők és munkavédelmi paritásos testületek mű-
ködnek� Azon tagvállalatoknál, ahol a jogszabály 
ezen személyek vagy testületek működését nem 
követeli meg, a képviselet a munkavédelmi fel-
adatok ellátásával, kommunikálásával megbízott 
személy vagy személyek útján valósul meg� A pa-
ritásos testületek által képviselt alkalmazottak 
száma 2019-ben 11 542 fő volt.

A 2019� évben az MVM Csoport munkavállalóit 40 
esetben érte munkakieséssel járó munkabaleset, 
melyek között súlyos vagy halálos kimenetelű bal-
eset nem volt� A 2018-ban történt 44 balesethez 
képest ez csökkenést jelent�

Az MVM Csoportnál a munkanap kieséssel járó 
munkabalesetek 35%-a (14 eset) közvetlenül a 
balesetet szenvedett személy munkaköri, techno-
lógiai tevékenységéhez kapcsolódóan követke-
zett be, ebből 3 eset hátsérüléssel, 9 összetett 

mozdulatsorhoz társuló végtagsérüléssel, 1 eset 
magasból leesés következtében több testrész tö-
résével, zúzódásával, míg 1 alkalom áramütés kö-
vetkeztében ívsérüléssel (égési sérüléssel) járt�

A munkanap kieséssel járó munkabalesetek 65%-
a (26 eset) nem közvetlenül a munkavégzéshez, 
technológiához kapcsolódó tevékenységhez – 
jellemzően helyváltoztatáshoz, gyalogos és gép-
járművel való közlekedéshez, illetve sporttevé-
kenységhez – köthető. Ilyenkor a jellemző sérülé-
sek a bokaficam és a lábizom húzódás, valamint a 
közúti baleseteknél a mellkasi zúzódások�

Alvállalkozónknál egy esetben a technológiában 
bekövetkezett halálos kimenetelű baleset történt. 

Az MVM Csoportban munkavédelmi szabályzatok 
rögzítik a biztonságos munkavégzéshez szüksé-
ges előírásokat, melyek a szerződéses partnerek-
re is kiterjednek� A társaságok saját szabályzatuk-
ban írják elő – a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII� törvénynek (munkavédelmi törvény) megfe-
lelően – a biztonságos munkavégzés személyi és 
tárgyi feltételeit� A szabályozások valamennyi 
munkafolyamatot felölelik, oly módon, hogy lehe-
tőség szerint a munkatevékenység hatékonyságát 
minél kevésbé befolyásolják�

Az MVM Zrt� tervezetten (és eseti jelleggel a mun-
kavédelmi, baleseti események bekövetkezése-
kor) ellenőrzi a tagvállalatoknál a szabályzatnak 
megfelelő működést, illetve azok betartását.

Alapvető fontosságú a munka- és az egészségvé-
delem területén az oktatási rendszer kialakítása� 
Munkavédelmi szakemberek biztosítják a munka-
vállalók és a szerződéses partnereknél dolgozók 
szakszerű képzését. Minden egyes új munkatársat 
kötelező munka- és egészségvédelmi, valamint 
tűzvédelmi oktatásban részesíteni a belépést kö-
vetően, majd a későbbiekben, a szabályzatokban 
meghatározott rendszerességgel� A munkavédel-
mi oktatások és foglalkozás-egészségügyi vizsgá-
latok megléte jogszabályi előírás, és az ezek telje-
süléséhez szükséges feltételek és ellenőrzési 
rendszer biztosított, így a munkavállalók és szer-
ződéses partnerek dolgozóinak részvételi aránya 
100%.

Érdekképviselet

Az MVM Csoportban helyi és csoportszintű ér - 
dek egyeztetési rendszer működik, amely kapcso-
lódik a villamosenergia-ipari ágazati, illetve az or-
szágos érdekegyeztetéshez� Az MVM Csoportba 
tartozó társaságoknál továbbra is garantált a 
munkavállalók számára az egyesülési jog gyakor-
lása, amely alapján a dolgozók a munkaviszonnyal 
kapcsolatos érdekeik előmozdítása és képvisele-
te céljából szakszervezeteket hozhatnak létre, 
amelyekben tisztségeket vállalhatnak és tagok 
lehetnek� E jogok gyakorlását jogszabályok ga-
rantálják� 

Az érdekképviseleti jogok gyakorlása társasági 
szinten, illetve csoportszinten is biztosított� 
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A társasági szakszervezetek 2007-ben létrehozták 
az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövet-
séget (a továbbiakban: MVM TSZSZ), amely az 
MVM Csoportba tartozó társaságok nagy részé-
nek munkavállalóit képviseli� 

A főbb szakszervezeti jogosítványok: 

■	 a kollektív szerződés megkötése, 
■	 a munkavállalók érdekeinek képviselete, vala-

mint 
■	 a munkaviszonnyal összefüggő tájékoztatás-

kérés� 

A legfontosabb szakszervezeti jog a kollektív szer-
ződés megkötése, mivel ez a dokumentum szabá-
lyozza egyrészt a munkaviszonyból származó jo-
gokat és kötelezettségeket, másrészt a szerződő 
felek kapcsolatrendszerét�

A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerző-
dés (a továbbiakban: VKSZ) hatálya alá azok a tár-
saságok tartoznak, amelyek tagjai a VKSZ-t aláíró 
munkáltatói érdekképviseleti szervezetnek, vala-
mint amelyekre a VKSZ hatálya a villamosener-
gia-ipari tevékenységük alapján kiterjed� A VKSZ 
ágazati szinten szabályozza a munkáltatói és a 
munkavállalói érdekképviseleti szervek együttmű-
ködését, valamint az alkalmazottak foglalkoztatá-
sával kapcsolatos legfontosabb szabályokat�

Az MVM Csoportszintű Kollektív Szerződése 
(CSKSZ) hatálya 11 társaságra terjed ki� 

A VKSZ és a CSKSZ mellett az MVM Csoportba 
tartozó társaságok jelentős részénél helyi szintű 
kollektív szerződés is hatályban van.

A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézke-
déssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véle-
ményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüg-
gésben konzultációt kezdeményezni� Az MVM 
TSZSZ-szel megkötött együttműködési megálla-
podás értelmében a munkáltatói oldal a szakszer-
vezeti és üzemi tanácsokat megillető csoportszin-
tű jogosítványok gyakorlását egységesen és 
együttesen biztosítja. A helyi kollektív szerződé-
sek általában a munka törvénykönyvéről szóló 
2012� évi I� törvényben (a továbbiakban: Mt�) fog-
laltakkal azonos módon szabályozzák a felek kö-
zötti kapcsolatrendszert� Figyelemmel arra, hogy 
a köztulajdonban álló munkáltatók nem térhetnek 
el az Mt�-nek a szakszervezeti és üzemi tanácsi jo-
gokat szabályozó fejezetében foglaltaktól, az Mt� 
206. §-a szerint a kollektív szerződések esetleges 
eltérő szabályozása érvénytelen. A VKSZ, illetve a 
helyi kollektív szerződések jelentős része az Mt.-

hez képest a munkavállalók számára kedvezőbb 
feltételeket biztosít, például nagyobb mértékű 
felmondási időt, illetve végkielégítést.

A szakszervezeti érdekképviseleti rendszer mel-
lett a munkavállalói részvételi jogok gyakorlása a 
munkavállalók által ötévente választott üzemi ta-
nácsok közreműködésével történik. 

Az üzemi tanácsok főbb jogkörei:

■	 a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekin-
tetében az együttdöntés, 

■	 a munkáltatói intézkedések és szabályzatok elő-
zetes véleményezése, továbbá 

■	 a tájékoztatáskérés� 

Az üzemi tanácsok jogainak gyakorlása, illetve az 
együttműködés előmozdítása érdekében a mun-
káltató és az üzemi tanácsok üzemi megállapo-
dást köthetnek� Az MVM Csoport elismert válla-
latcsoportjába tartozó társasági üzemi tanácsok 
2013-ban hozták létre az MVM Vállalatcsoport 

30. táblázat: Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak száma és aránya

Mértékegység 2017 2018 2019

Év végi statisztikai záró létszám fő 7 835 11 888 12 288

Helyi kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma fő 7 473 10 980 11 352

Helyi kollektív szerződés hatálya alá tartozók aránya % 92,9 92,4 92,4

Ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma fő 5 678 9 301 7 658

Ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozók aránya % 70,6 78,2 62,3
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szintű Üzemi Tanácsot (a továbbiakban: VÜT) az 
üzemi tanácsok csoportszintű jogainak gyakorlá-
sa céljából� 

A munkáltató döntése előtt legalább tizenöt nap-
pal kikéri az üzemi tanács véleményét a munka-
vállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói 
intézkedések és szabályzatok tervezetéről. A cso-
portszintű munkáltatói intézkedések és szabályza-
tok esetében a VÜT gyakorolja a véleményezési 
jogkört�

A munkavállalók és a vezetőség kapcsolata

Az MVM Csoport tagvállalatainál évente több al-
kalommal személyes jelenlétet igénylő munkavál-
lalói fórum kerül megtartásra a társasági eredmé-
nyek vezetőség általi értékelése, a jövőbeni válto-
zások alkalmazottak részére történő ismertetése, 
illetve a beosztottak és a vezetőség kapcsolatá-
nak fejlesztése érdekében� 

Az MVM Csoport minden tagvállalatánál biztosí-
tott az alulról jövő javaslatok, vélemények, mun-
katársi beadványok kivizsgálása és megvalósítása, 
melynek elsődleges módja a közvetlen vezetők 
felé történő kommunikálás. Több tagvállalatnál 
működik Ötletláda, mely lehet egy fizikai ötletlá-
da vagy az intranetes felületen található ötletlá-
da. Az MVM Zrt. külső honlapján is lehetőség van 
a központi e-mail címre véleményeket leírni� Több 
alkalommal lehet anonim módon munkavállalói 
véleményt nyilvánítani különböző témákban.

Ellátásbiztonság, kríziskezelés

Az MVM Csoport a lehetőségek kihasználásával 
maradéktalanul eleget tesz a Nemzeti Energia-
stratégiában megfogalmazott feladatainak a ha-
zai lakossági és ipari fogyasztók ellátásbiztonsá-
gának szavatolása érdekében� A Csoport a maga 
részéről minden eshetőségre felkészül, hogy biz-
tosítsa a zavartalan villamosenergia- és földgázel-
látást, amelyhez minden elérhető forrást bevon, 
együttműködve az ellátás koordinációjáért első-
sorban felelős Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatallal (MEKH)�

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 fel-
ügyelete (kontrolling és monitoring), irányítása 
normál üzemszerű működés közben, illetve rend-
kívüli körülmények között egyaránt�

Az energiaellátás tekintetében számos biztonsági 
vonatkozású kockázat vizsgálható, ezen értékel-
hető tényezők közé sorolhatók az energiatartalé-
kokkal szembeni fegyveres fenyegetések, a politi-
kai bizonytalanság számos energiát előállító or-
szágban, a nyersanyagok korlátozott mennyisége 
és egyenlőtlen eloszlása. Magyarország Nemzeti 
Biztonsági Stratégiájának értelmében „…Földraj-
zi adottságaink kiemelten sebezhetővé tesznek 
minket, különösen az energiabiztonság, az ellátá-

si útvonalak és a környezeti biztonság területe-
in…” Korunk konfliktusainak megelőzése és keze-
lése globális szemléletet, valamint átfogó megkö-
zelítést igényel� „Minden kormányzati intézmény 
feladata, hogy saját szakterületén folyamatosan 
értékelje a nemzeti és nemzetközi biztonság és 
fenyegetettség elemeit, és megtegye a szüksé-
ges lépéseket azok kezelésére és elhárítására�”

Az MVM Csoport tagvállalatai folyamatosan, így a 
2019� év során is aktualizálták a rendkívüli helyze-
tek kezelését érintő szabályzataikat. A cégcsoport 
a kríziskezelés sajátos infrastruktúrájának tovább-
fejlesztése érdekében még a 2018� évben pro-
jektet indított a rendkívüli körülmények között 
szükséges kommunikáció eszközrendszerének 
fejlesztésére, mely tervezetten megvalósult, és 
fenntartása, fejlesztése folyamatos�

Lezajlott az MVM Zrt� adatvagyon felmérése, 
adatklasszifikációja, vagyis az adatok biztonsági 
osztályokba sorolása, amely a döntéshozók szá-
mára a későbbiekben lehetőséget biztosít az in-
formációbiztonsági, IT biztonsági kontrollok, vé-
delmi intézkedések kockázatarányos tervezésére 
és megvalósítására, melyekkel az esetleges infor-
matikai krízishelyzetekre is fel lehet készülni� 

Ezzel párhuzamosan az MVM Zrt� felülvizsgálta a 
folyamatait, valamint az üzletfolytonosság szem-
pontjából kulcsfontosságú eljárásaira vonatkozó 
akcióterveket és az azokhoz tartozó alternatív te-
lephelyeket sikeresen tesztelte� Az adatvagyon 
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felmérés a Csoportszintű Információbiztonsági 
Stratégia szerint történik a tagvállalatoknál is�

Az MVM Csoport proaktív módon, folyamatosan 
elemezte a külpiaci válsághelyzetekből fakadó, 
az MVM Csoport tevékenységét érintő üzletfoly-
tonossági kockázatokat, illetve egyeztette a kor-
mányzati szereplőkkel a szükséges intézkedé-
seket�

Vészhelyzeti felkészültség, 
folyamatbiztonság, 
az elővigyázatosság elvének 
érvényesülése

Az energiaellátást fenyegető biztonsági vonatko-
zású kockázatok közé sorolhatók az energiaellá-
tást befolyásoló természetes külső környezeti, 
illet ve szándékos károkozó hatások� Ezek okoz-
hatnak akár hosszabb idejű, nagyobb ügyfél-ellá-
tatlanságot, melyre fel kell készülni�

Az NKM brand alá tartozó tagvállalatok földgáz-, 
villamosenergia- és távhőszolgáltatást végző tár-
saságai kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti 
megfelelés biztosítására� Az NKM brand alá tarto-
zó tagvállalatok vészhelyzetek kezelésével kap-
csolatos alapelveinek kidolgozása, a szabályozás 
életbe léptetése 2018-ban megtörtént� 

Az NKM brand alá tartozó tagvállalatok tevékeny-
sége során kiemelt jelentőségű a vészhelyzetek 

lereagálása, kezelése, a lakosság biztonsága, 
megfelelő szintű tájékoztatása, az ellátás bizton-
sága és folyamatossága� 

Az energiaellátás biztosító berendezéseikre a vo-
natkozó kormányrendeletben előírtaknak megfe-
lelően 5 évente elvégezték a létfontosságú rend-
szerelemek azonosítását, és megtették az előírtak 
szerinti intézkedéseket� 

Az üzemzavari haváriahelyzetek kezelésére intéz-
kedési tervvel rendelkeznek, melynek célja a krí-
zis helyzet hatékony kezelése, az üzletfolytonos-
ság megtartása az ügyfelek zavartatásának 
csökken tése mellett� Az éles üzemzavari havária-
helyzetet követően és az évente tartott haváriahe-
lyzet kezelési gyakorlatok kiértékelése során szer-
zett tapasztalatok alapján megteszik a szükséges 
javító intézkedéseket és akciótervet készí tenek� 
A katasztrófavédelmi szervezetekkel közös kom-
munikációs gyakorlatokkal erősítik az együttmű-
ködést�

A Magyar Földgáztároló Zrt. földgáztárolóiban 
veszélyes anyagokat használ és tárol� A tárolók-
ban lévő veszélyes anyagokról folyamatos nyil-
vántartást vezet� A vészhelyzeti felkészültségüket 
az üzemi kárelhárítási tervek tükrözik, illetve azok-
ban van szabályozva� 

A környezeti haváriahelyzetekről, illetve azok le-
hetséges elhárításáról ismétlődő oktatásokban 
készítik fel munkatársainkat, és a gyakorlatok so-

rán szimulálják a havária helyzeteket� A környezeti 
tényezők között azonosítva és értékelve vannak a 
haváriák�

Havi szemlék alkalmával ellenőrzésre kerülnek 
a vészhelyzeti felkészültséggel, kárelhárítással 
kapcsolatos elemek. A hatékonyság a külső és 
belső auditokon, illetve a hatósági ellenőrzése-
ken, belső védelmi terv gyakorlatokon van érté-
kelve�

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a jogszabályok-
nak megfelelően a rendkívüli események, vala-
mint a nukleáris veszélyhelyzet megelőzésére és 
elhárítására történő felkészülés érdekében sok 
évvel ezelőtt Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és 
Intézkedési Tervet (a továbbiakban: ÁVIT) készí-
tett, amit folyamatosan karbantart� 

Szintén nem új keletű az, hogy az atomerőmű a 
karbantartott ÁVIT-nak megfelelően rendszeresen 
műszaki és szervezési intézkedéseket tesz, továb-
bá szakképzett baleset-elhárítási szervezetet is 
fenntart� Az ÁVIT-ban foglaltak alkalmazhatóságát 
rendszeres időközönként gyakorlatokkal igazolja, 
a gyakorlatok tapasztalatait értékeli, és szükség 
esetén módosításokat eszközöl�

2019-ben az MVM Csoportban TIER 1 és 2 beso-
rolású folyamatbiztonsági esemény nem fordult 
elő. A TIER 1 súlyosabb (pl. súlyos/halálos bal-
eset, jelentős anyagi kárral járó tűzeset), a TIER 2 
kevésbé súlyos eseményeket jelent�
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Fogyasztók egészsége és biztonsága

Az MVM Csoport az általa létesített, üzemeltetett 
létesítmények, berendezések tervezésében, kivi-
telezésében és működtetésében egyaránt a kor 
elvárásainak megfelelő megoldásokat alkalmazza. 

Az MVM Zrt� igyekszik a legmodernebb technikai 
megoldásokat alkalmazni, valamint a korábban 
épített berendezéseket az üzemeltetés során az 
adott kor szintjére modernizálni� 

Ennek keretében a konkrét megoldások kiválasz-
tásában nem csak a saját munkavállalók egészsé-
gének és biztonságának a védelmére törekszik, 
hanem mindenkiére, akire a berendezéseik hat-
hatnak�

2019-ben munkacsoportot alakítottunk, melynek 
egyik célkitűzése és feladata, hogy a munkaválla-
lóinkat vagy az érdekeltségi területünkön tevé-
kenykedő más munkáltatók dolgozóit ért balese-
teket az MVM Csoport tagvállalatai közösen átte-
kintsék� 

Ennek alapján a tanulságokat, jó gyakorlatokat 
segítő tudásbázist, és annak társaságok közötti 
megosztását kívánjuk megvalósítani� Ezen mun-
kacsoport keretében áttekintjük, hogy a nem 
munkavállalókat ért, a berendezéseinkkel össze-
függő baleseteket lehetséges-e az MVM Csoport 
szintjén kezelni, egységesen áttekinteni, értel-
mezni�

Képzés és oktatás

A fejlesztési programok és szakmai képzések tartal-
ma a vállalatcsoport üzleti céljai és prioritásai alap-
ján kerül megállapításra� 2019� során a munkatársi 
hatékonyság növelését célzó IT és készségfejlesztő 
programokra fókuszáltunk, emellett nagy hang-
súlyt fektettünk a vezetőfejlesztésre (operatív-, kö-
zép- és felsővezetői-szinteken), valamint a vezetői 
utánpótlás program beindítására, és az e-tanulás 
kiszélesítésére, további fejlesztésére� Képzéseink 
és fejlesztéseink mind az irányított társaságokra, 
mind az uralkodó tagra kiterjednek� A vállalati in-
tegrációk hatására fókuszba került továbbá a válto-
zásmenedzsment, valamint a szervezetfejlesztés� A 
képzési tevékenység a Csoportszintű Szervezeti és 
Működési Szabályzatban, valamint a csoportszintű 
szabályzatokban és folya matutasításokban megha-
tározott módon történik. Az ellenőrzött társaságok 
a munkakörök betöltéséhez szükséges, jogszabály 
által előírt, valamint a szakmaspecifikus képzéseket 
saját hatáskörben valósítják meg� 

A képzési stratégia célja az MVM Csoport üzleti 
eredményességének és versenyképességének tá-
mogatása a szervezet humán erőforrásának kom-
petencia alapú fejlesztése révén� 

Képzési tevékenységünket az alábbi alapelvek 
mentén végezzük:

■	 Ügyfélközpontúság: szolgáltatói szemlélet erő-
sítése, beépítése a mindennapi működésbe;

■	 Üzleti eredményesség támogatása: a képzési és 
fejlesztési akciók összehangolása a vállalati pri-
oritásokkal;

■	 Innováció: modern eszközök és módszerek be-
építése a képzési szolgáltatásokba (e-tanulás);

■	 Transzparencia: a társaságcsoport munkaválla-
lói számára átlátható szabályozás és folyamatok 
kialakítása, fenntartása, fejlesztése�

A csoportszintű képzési irányok kijelölése a hu-
mánerőforrás vezérigazgató-helyettes és a me-
nedzsment aktív közreműködésével történik. 
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Az egyéni képzési igények gyűjtése strukturált 
módon, egy adatbázisba történik, amely alapján 
irodai alkalmazások oktatását, nyelvi képzéseket, 
iskolarendszerű képzések támogatását is végzi az 
MVM Csoport� A tudatos képzési tervezés része-
ként a tehetséggondozás és a vezetőfejlesztés 
kiemelt figyelmet kap, ami a munkahelyi elkötele-
zettséget erősíti. Ennek részeként az alábbi, a 
munkavállalók képességfejlesztését és a munka-
körváltást segítő programok indultak 2019-ben:

MVM Csoport Vezetőfejlesztő program

A csoportszintű vezetői program fókuszában a 
felső vezetői kör állt, a közép és operatív vezetők 
számára tagvállalat specifikus képzések indultak 
el, amelyek a szerepükből eredő kihívásaik leküz-
déséhez adnak kézzel fogható segítséget a min-
dennapok során� 

Munkavállalók fejlesztése 

A tagvállalatonként eltérő képzési fókuszok és igé-
nyek miatt, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 
a 2019-es évben a tagvállalatok saját képzési terveik 
alapján szerveztek szakmai és készségfejlesztő tré-
ningeket munkavállalóik részére� 2019 során a mun-
katársak jóllétét, biztonságát és hatékony munka-
végzésük növelését célzó IT és készségfejlesztő 
programokat valósítottunk meg, Képzési Katalógus 
címen belső, szabadon választható tréningeket 
szerveztünk több mint 20 témakörben. Érzékenyítő 
programunk elsősorban a fizikai munkavállalók, a 

Munkavédelmi Akadémia pedig mind a fizikai és 
szellemi munkavállalók biztonságos és szabályszerű 
munkavégzésének támogatását célozta�

Vezetői Készségfejlesztő Akadémia 

Célzott programok közép- és operatív vezetők, 
valamint kiemelkedő tehetségek részére, fóku-
szálva a vezetői működés és eszköztár fejlesztésé-
re az önismeret és személyes hatékonyságtól kiin-
dulva a változások tudatos kezeléséig, a munka-
társak fejlesztéséig�

Munkavédelmi Akadémia

Munkavédelmi Akadémia képzés-fejlesztési prog-
ramjainak elindítása a fizikai és szellemi munkaválla-
lók (pl. hálózati szerelők, energia ellenőrzési osztály) 
biztonságos és szabályszerű munkavégzésének tá-
mogatása érdekében, fókuszban a stresszkezelés, 
valamint reziliencia fejlesztése, a kritikus helyzetek, 
nehéz ügyfelek hatékony és eredményes kezelése�

„Legyünk gazdái, csináljuk jobban” program

A MAVIR ZRt. által életre hívott program működé-
se közel 10 éves munkavállalói képzési program-
ban kitűzött célok elérésén alapul. Munkatársaink 
ösztönzése a „gazdaszemléletű” üzemeltetői atti-
tűd elismerésén, egy adott dolgozó innovációjá-
nak értéknek minősítésén, egy adott fejlesztés 
országos alkalmazásával együtt járó elismertség 
növekedésen, teljesítményösztönző bér kifizeté-
sen, valamint a vezetők képzésén, teljesítményér-
tékelésükkel megvalósuló ösztönzésükön alapul�

Tanulmányi szerződés keretében folytatott 
képzések értékelése

2019-ben 93 tanulmányi szerződést kötöttünk kü-
lönböző típusú (iskolarendszerű vagy iskolarend-
szeren kívüli, OKJ, valamint nyelvtanulás támoga-
tására) képzésekre, valamint 74 munkavállaló tel-
jesítette a szerződésbeli kötelezettségvállalását a 
31� táblázat szerint:

404-2

404-3

403-5

31. táblázat:    

Tagvállalat Új szerződések (db) Szerződés teljesítése (db)

MVM Zrt. 8 7

NKM brand alá tartozó tagvállalatok 23 11

MVMI Zrt. 3 2

MAVIR ZRt. 10 5

ATOMIX Kft. 16 10

Paksi Atomerőmű Zrt. 33 39
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Kultúraváltáshoz kapcsolódó vezetői 
programok az MVM Csoportban

A 200 legmagasabb szintű vezető részvételével 
megvalósuló képzések célja a csoportszintű, stra-
tégiai üzenetek ismertetése, a tagvállalati jó gya-
korlatok megosztása, a TOP200 vezető elkötele-
ződésének növelése, a közös gondolkodás és 
problémamegoldás kialakítása� 

Elearning oktatások az MVM Csoportban

2019-ben a kötelező oktatások – mint a személyes 
adatok kezelésének alapelveit, szabályait bemu-
tató GDPR oktatás, a tűzvédelem, a munkavéde-
lem és a környezetvédelem – elektronikus tan-
anyagok formájában kerültek oktatásra, felmérés-
re és értékelésre. A kötelező oktatások mellett a 
munkatársak és a vezetők számára online tan-
anyagokkal segítettük a teljesítménycélok kitűzé-
sének és értékelésének hatékonyságát, eredmé-
nyességét� Vállalatcsoportunk képzési célja, hogy 
minél tágabb körben alkalmazzon online képzé-
seket a komplex fejlesztési igények kielégítése 
céljából� 

Teljesítményértékelés

A SuccessFactors (TÉRKŐ) rendszer 

Az MVM Csoport 2017-ben vezette be a Success-
Factors rendszert, mely 2019-ben csoportszinten 
egységes teljesítménymenedzsment folyamatot 

biztosított a munkavállalói számára, ugyan még 
különálló rendszerekben� 2019-ben egységes 
szellemi és fizikai folyamat, egységes súlyozású és 
struktúrájú teljesítménymenedzsment sablonok 
kerültek kialakításra, mely minden munkavállaló 
számára biztosítja az egyéni célkitűzés lehetősé-
gét� A rendszer használatáról oktatási anyagok 
állnak rendelkezésre az intranetes felületen� A tel-
jesítménymenedzsment folyamatot a HR-es kollé-
gák koordinálják�

Vezetők teljesítményértékelése

Az MVM Csoport legfelsőbb szintű vezetése ré-
szére teljesítményük értékelésére, elismerésére 
teljesítményösztönző fizethető. 

A vezetők részére a célkitűzéseket a létesítő okirat-
ban és a Javadalmazási Szabályzatokban megha-
tározott testületek/személyek az adott évi üzleti 
terv elfogadásával egyidejűleg vagy azt követően 
hagyják jóvá, az adott év üzletpolitikai és gazdasá-
gi célkitűzéseinek eredményes megvalósítása cél-
jából, a hatékony működést elősegítő teljesít-
mény ösztönző követelmények meghatározásával.

Hátrányos megkülönböztetés és 
esélyegyenlőség

A hátrányos megkülönböztetés valamennyi for-
májának megelőzése, továbbá az egyenlő bánás-
mód és az esélyegyenlőség biztosítása érdeké-
ben a munkavállalók vonatkozásában az MVM 

Csoport – eleget téve a jogszabályi előírásoknak 
és a társadalmi, etikai elvárásoknak – tagvállalatai 
Esélyegyenlőségi tervvel rendelkeznek. 

A hátrányos megkülönböztetés bármely formájá-
nak megalapozott gyanúja, az egyenlő bánásmód 
és az esélyegyenlőség sérelme esetén a közvet-
len munkahelyi vezetők saját hatáskörben vagy a 
munkavállaló bejelentése alapján járnak el� Az 
MVM Csoport munkavállalói névvel vagy anonim 
módon (telefonon, levélben vagy személyesen) 
jelezhetik azt, ha olyan cselekedet jut a tudomá-
sukra, amellyel feltehetően megsértették az MVM 
Csoport Etikai Kódexének valamely rendelke-
zését� 

Az eset összes körülményeinek feltárásánál, meg-
vizsgálásánál, a szükséges intézkedések megho-
zatalánál, illetve az esélyegyenlőségi terv, az 
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség to-
vábbfejlesztésénél a munkáltató a hatályos Etikai 
Kódexben az Etikai Bizottságra vonatkozó szabá-
lyok megfelelő alkalmazásával jár el. A bizottság 
eljárása nem zárja ki a munkavállalók törvényes 
jogorvoslati lehetőségét.

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók nem al-
kalmaznak sem közvetlen, sem közvetett hátrá-
nyos megkülönböztetést

a) a munkához való hozzájutásban, különösen 
nyilvános álláshirdetésben, a munkára való fel-
vételben, az alkalmazási feltételekben;
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b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony létesítését 
megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő 
rendelkezésben;

c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony létesítésében 
és megszüntetésében;

d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folya-
mán végzett képzéssel kapcsolatosan;

e) a munkafeltételek megállapításában és biztosí-
tásában;

f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavég-
zésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó 
juttatások, így különösen a munkabér megálla-
pításában és biztosításában;

g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a 
munkavállalók szervezeteiben;

h) az előmeneteli rendszerben;
i) a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvé-

nyesítése során, valamint
j) a munkavállalók szülői és munkavállalói kötele-

zettségeinek összehangolását és a gyermek 
gondozására fordítható idő növelését elősegí-
tő szülői szabadság kérelmezésével, illetve 
igénybevételével összefüggésben�

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók kiemelt 
figyelemben részesítik a következő foglalkoztatási 
csoportokhoz tartozókat, különös tekintettel a ve-
lük kapcsolatos bánásmódra:

a) nők,
b) várandós anyák,

c) három vagy több kiskorú gyermeket nevelő 
szülők,

d) fogyatékkal élő munkavállalók,
e) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hoz-

zátartozót gondozó munkavállalók,
f) 55 év feletti munkavállalók�

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók az esély-
egyenlőséget az azt elősegítő konkrét programok 
és intézkedések mentén biztosítják a fenti csopor-
toknak� Ennek eredményeképp nem volt hátrá nyos 
megkülönböztetéssel járó esetünk 2019-ben�

Társadalmi kapcsolatok

2019-ben az MVM Csoporton belül két társaság 
volt a legjelentősebb adományozó szervezet: az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely elsősorban a 
helyi közösségek támogatásában vállalt szerepet, 
és az MVM Zrt�, amely országos szinten adott tá-
mogatásokat� Az MVM Csoport által nyújtott tá-
mogatások nem minden esetben a megítélés 
évében kerülnek felhasználásra, így ebben a je-
lentésben azokról írunk részletesebben, amelyek 
felhasználásra is kerültek� 

413-1

MVM-10

23. ábra: Az MVM Csoport által nyújtott támogatások megoszlása 2019-ben (%)
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Az MVM Csoport szponzoráltjaitól megköveteli, 
hogy személyük, illetve az általuk rendezett ren-
dezvények/megjelentetett kiadványok mindenne-
mű politikai állásfoglalástól mentesek legyenek, 
azaz az MVM Zrt�, illetve csoporttagjai nevét és 
személyét a szponzorált semmiféle politikai hova-
tartozást nyilvánító programmal vagy eseménnyel 
ne hozza összefüggésbe, annak teret ne adjon�

Az MVM Csoport a társadalmi felelősségvállalás 
(CSR), támogatási és szponzorációs tevékenysége 
során kiemelten fontosnak tartja a diszkrimináció-
mentességet, egyetlen pályázónak, ügynek, kez-
deményezésnek sem származhat előnye vagy hát-
ránya a neméből, életkorából, bőrszínéből, vallá-
sából, politikai vagy morális meggyőződéséből. 

Helyi közösségek – társadalmi 
szerepvállalás

Az MVM Csoport, mint a legnagyobb állami tulaj-
donú társaságcsoport, és árbevétele alapján Kö-
zép-Európa 11� legnagyobb vállalatcsoportja, külö-
nösen fontosnak tartja a helyi közösségek támoga-
tását� Az elmúlt évek növekedési pályájának 
folytatása mellett az MVM Csoport továbbra is min-
dent megtesz azért, hogy – a Nemzeti Energiastra-
tégiával összhangban – folyamatosan a lehető leg-
kedvezőbb áron biztosítson villamos energiát és 
földgázt, miközben kiemelt figyelmet fordít a ter-
mészeti környezet megóvására és a társadalmi fele-
lősségvállalásra. Az MVM Csoport tevékenysége 
nem eredményez kitelepítést, illetve áttelepítést� 

Az MVM Csoport sokrétű tevékenysége, kimagasló 
szakértelme, valamint megbízható és kiszámítható 
működése mellett folyamatosan igazolja a jövő in-
novációi iránti nyitottságát� Éppen ezért 2019-ben 
a korábbi évekhez képest több olyan esemény tá-
mogatása mellé állt, amely innovációval, startup 
témával kapcsolatos programokat ölelt fel� 

A vállalatcsoport komolyan veszi a kiemelkedő te-
hetségek és teljesítmények támogatását, illetve 
társadalmi felelősségvállalási tevékenységével 
hozzájárul az értékteremtéshez és a valódi értékek 
megőrzéséhez. Szponzorálási, támogatási terüle-
tein belül igyekszik megtalálni azokat az együttmű-
ködéseket, amelyek ezen elvárásokhoz illenek�

Az MVM Zrt� 2019� évi meghatározó programjai a 
társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódóan a 
következők voltak:

Okosbútor pályázat

2019 októberében az MVM Zrt� pályázatot hirde-
tett, amelynek keretében magyarországi oktatási 
intézmények pályázhattak összesen négy darab 
okosbútorra� A pályázatra több mint ezer pályáza-
ti anyag érkezett, összesen több mint 500 intéz-
ménytől. A cél az volt, hogy az MVM Zrt. okosbú-
toraival a fiatal, felnövekvő generáció szemlélet-
formálását segítsük�

A nagyméretű, szabadtéri, fából készült, napele-
mes, USB-aljzattal telefontöltésre is alkalmas, sö-

tétben hangulatvilágítást adó, művészeti alkotás-
nak is beillő okosbútorokat egy általános iskolá-
nak, egy középiskolának, egy több funkciós 
oktatási intézménynek, illetve egy egyetemnek 
ítélte oda komplex szempontrendszer alapján a 
zsűri. Nyertesek: gyomaendrődi Rózsahegyi Kál-
mán Általános Iskola, Zalaegerszegi Kölcsey Fe-
renc Gimnázium, Szekszárdi I� Béla Gimnázium, 
Kollégium és Általános Iskola, Semmelweis Egye-
tem Elméleti Orvostudományi Központja�

A nyeremények között 2-2 darab KÍGYÓ és KOC-
KA fantázianevű okosbútor szerepelt. A KÍGYÓ 
egy moduláris egység, amely variálhatósága mi-
att könnyen elhelyezhető bármilyen helyszínen. 

A tömör fából készült, ergonomikus kialakítású 
térbútoron két napelem található, amelyek ener-
giával látják el az USB-töltőket, illetve a beépített 
esti hangulatvilágítást is� A KOCKA egy szintén 
tömör fából készült, ergonomikus kialakítású fe-
dett okosbútor, amely esőben is használható, 
egymással szemben kialakított ülőhelyekkel. A 
rajta elhelyezett napelemek segítségével alkal-
mas különböző eszközök töltésére is.

A pályázat szakmai zsűrijének tagjai voltak: Jákó 
Eszter, az MVM Zrt� kommunikációs igazgatója, 
Földi Melinda, az MVM Zrt� kommunikációs szak-
értője, Huszár András, a Hello Wood társalapító-
ja, Rákóczi Ferenc műsorvezető és Murai László, a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenci-
ájának (HÖOK) elnöke�
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MVM ZENERGIA

A zeneművészet és a szabadtéri koncertek szerel-
meseinek kedvezett 2019-ben is az MVM Zrt�, 
amikor megtartotta hagyományos jótékonysági 
koncertjét, az MVM ZENERGIÁt� A Szent István 
Bazilika előtt megrendezett nagyszabású esemé-
nyen világsztárokkal, illetve a komoly- és könny-
űzene fúziójaként újragondolt darabokkal talál-
kozhatott a több ezer érdeklődő. 

Liszt, Mozart és Paganini, illetve a Queen, Edith 
Piaf, a Margaret Island és Piazzolla művei kerül-
tek egy színpadra az MVM ZENERGIA koncerten, 
augusztus utolsó napján� Az MVM Zrt� negyedik 
alkalommal szervezte meg ezt a nagyszabású ze-
nei ünnepet. A klasszikus és modern műveket vi-
lághírű magyar művészek gondolták újra, az elté-
rő korokat, helyeket és kultúrákat összekapcsolva 
fúziós alkotásokat hoztak létre� A korábban se-
hol, senki által nem hallott különleges előadáso-
kat, a klasszikus és könnyűzene találkozásaiból 
született, izgalmas alkotásokat a Bazilikára vetí-
tett látványos fényfestés, a darabokhoz illeszke-
dő egyedi vizuális tartalom tette még különlege-
sebbé� 

Az MVM Zrt� a jegyeladásból befolyt összeget 
2019-ben is jótékony célra ajánlotta fel� A koncert 
honlapján egész augusztusban szavazhattak az 
érdeklődők, hogy melyik szervezet kapja meg az 
adományt� A befolyt összeg ezrek szavazatai alap-
ján a fővárosi Mozgásjavító Óvoda, Általános 

 Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes 
Gyógy pedagógiai Módszertani Intézmény és 
Kollé giumhoz került, támogatva ezzel áldozatos 
munkájukat� 

Junior Prima Díj

Az MVM Csoport kiemelt fontosságúnak tartja, 
hogy támogassa azokat, akik tudásukkal, tehetsé-
gükkel gazdagítják az országot� Ezért 2019-ben is 
a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategó-
ria támogatója volt, amellyel immár tizenkettedik 
éve célja, hogy felkarolja a legtehetségesebb, fia-
tal, magyar klasszikus zenei előadókat, akik a ha-
zai komolyzenei élet legkiemelkedőbb hangver-
senysorozatában, a világ legkiválóbb hangver-
senytermeiben megforduló külföldi művészeket 
is felvonultató MVM Koncertek sorozatban is 
megmutathatják tehetségüket. 2019-ben is 10 fia-
tal művész munkáját ismerte el az MVM Zrt., 
egyenként 2 millió forintos összeggel, akik a Juni-
or Prima Díjat a 2019� november 21-én rendezett 
ünnepségen vehették át a Művészetek Palotája 
(Müpa Budapest) Üvegtermében�

MVM Jégkaland

2019� december 15-én zajlott le a tél legnagyobb 
korcsolyaünnepe, amelyen több mint ötezren sik-
lottak a jégen egyszerre� Az MVM Zrt� Jégkaland 
fantázianevű, ingyenes rendezvényén az ország 
hét pontján (Budapesten, Jászberényben, Szege-
den, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Pécsett és 

Békéscsabán) csúszkálhattak az érdeklődők. A 
rendezvény állomásain az önfeledt jeges élmé-
nyeken túl kézműves foglalkozások, az MVM Mini-
labor fizikai kísérletei, valamint karácsonyi arcfes-
tés és korcsolyaoktatás is várta az érdeklődőket. 

A kicsik és nagyok az esemény kabalaállatától, 
Edgártól, a pingvintől ismerhették meg az ener-
giatermelés alapjait, és tudhattak meg érdekes-
ségeket az energiatakarékossággal kapcsolatban� 
A korcsolyázók egy applikáció segítségével mér-
hették a mozgásukból származó energiát, a 
„megtermelt” mennyiségekért cserébe ajándé-
kokat vehettek át� A hét városban a korcsolyázók 
virtuálisan termelhettek áramot mozgásukkal: 
összesen 402 kWh energiát „állítottak elő”, ami 
hozzávetőleg egy átlagos család több mint kétha-
vi áramfelhasználásának megfelelő mennyiség.

MVM Családi Nap 

Az MVM Csoportnál évtizedes hagyomány az 
MVM Családi Nap. A tradíciót 2019 őszén a szo-
kásos vidám, gyermekközpontú, lendületes prog-
ramok mellett a fenntarthatóság köré szerveztük, 
amely mind a dekorációban, a grafikai anyagok-
ban, mind a rendezvény elemeiben megjelent� A 
munkavállalóknak és családtagjaiknak fa evőesz-
közöket biztosítottunk az étkezéshez, lebomló 
műanyagpoharakból és tányérokból fogyaszthat-
ták vendégeink a rendezvényen kínált ételeket és 
az italokat, az eseményre készített molinókból 
pedig azt követően táskák készültek.
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A nap végén a távozó családok szintén a fenntart-
hatóság jegyében vehették át ajándékaikat� A 
gyerekek fűfejet, a felnőttek pedig hálós zsákszet-
tet kaptak a mindennapi bevásárláshoz nátron-
zsákban, matricával, amin a következő szlogen 
szerepelt: „Egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy 
változtassak!” – mondta 7,6 milliárd ember�

Élménynap 

Immár 12� alkalommal rendezte meg 2019-ben az 
MVM Partner Zrt� az Élménynapot, amelyhez 
2011-től kezdve minden évben az MVM Zrt. is 
csatlakozik� Az esemény misszióját évekkel ez-
előtt az adta, hogy a beteg és hátrányos helyzetű 
kisgyermekeknek feledhetetlen és pozitív él-
ményben legyen részük, legalább egy szórakozta-
tó nap erejéig ne gondoljanak problémájukra� 
2019-ben az MVM Zrt� és az MVM Partner Zrt� dol-
gozóinak csapata ezúttal is önkéntesként segítet-
te a közel 800 gyermeket és kísérőiket a rendez-
vényen, ahol mesemondó színpadi fellépők, kéz-
műves foglalkozások, játékos aktivitások, 
koncertek várták őket. 

Az Élménynap tematikája 2019-ben a vizek (ten-
gerek) világa köré épült, így a víz alatti világ izgal-
mas kalandjainak megismerésében segített a 
gyerekeknek�

A 2019� évi Élménynap keretében a programokon 
túlmenően az MVM Zrt. hat, az MVM Partner Zrt. 
hét szervezetet (főként alapítványokat, továbbá 

gyermekkórházakat, egy gyermekvédelmi köz-
pontot és egy egyesületet) pénzügyi adománnyal 
is támogatott� A támogatott szervezetek mind-
egyike vagy terápiás foglalkozásokat nyújt, vagy 
segíti, gyógyítja a betegségben szenvedő gyere-
keket és más szempontból hátrányos helyzetű 
gyerekeket, fiatalokat.

A 2019. évi eseményt két neves műsorvezető kon-
ferálta, akik közül Rákóczi Ferenc minden évben 
visszajár, a szívügyének tekinti a rendezvényt� 

Az MVM Zrt�-t 2019-ben az a megtiszteltetés érte, 
hogy az Élménynapért megkapta a Magyar Üzleti 
Felelősség Díját, a CSR Hungary Díjat.
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CSR DÍJ

A Magyar Üzleti Felelősség Díja, a CSR Hungary 
Díj „Közös ügyek – Közös felelősségek” kategóri-
ájában ismerte el az MVM Zrt�-t az Élménynap 
kezdeményezéséért� A tizenkét éve megrende-
zett esemény célja, hogy felejthetetlen élményt 
szerezzen a tartósan beteg, fogyatékkal élő, moz-
gáskorlátozott, illetve hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek, továbbá ezen a napon vehetnek át 
jelentős támogatást a vállalatcsoport vezetőitől a 
gyermekek fejlődését, oktatását és gyógyulását 
segítő szervezetek, alapítványok. 

Az MVM Zrt� és az MVM Partner Zrt� az elmúlt 12 
évben összesen több mint 800 millió forinttal tá-
mogatta a gyermekek oktatását, gyógyítását és 
fejlődését az Élménynap keretében, illetve közel 

tízezer gyermeket látott vendégül a rendezvé-
nyen� Az Élménynap segítségével a gyermekek 
egy nap erejéig megfeledkezhetnek gondjaikról, 
és felhőtlenül szórakozhatnak az MVM Zrt. és az 
MVM Partner Zrt� dolgozóiból álló önkéntes csa-
pat aktív közreműködésével. 

A program emellett kiemelt célként kezeli, hogy 
közelítse egymáshoz a hátrányokkal, kihívásokkal 
élőket és a társadalom egészét, illeszkedve az 
MVM Csoport társadalmi céljaihoz, a következő 
generációk támogatásához, a nehéz sorsú gyer-
mekek fejlődéséhez, gyógyulásának elősegíté-
séhez� 

A program a dolgozók között is kimondottan 
népszerű, az MVM Zrt. és az MVM Partner Zrt. kö-
zel 100 munkavállalója minden évben önkéntes-
ként segíti az esemény sikerét�

Az Élménynap a 12 év alatt hagyomány lett, a 
program pedig az MVM Csoport vállalati kultúrá-
jának szerves részévé vált� 

Az MVM Csoport kezdeményezése példát mutat-
hat a gazdasági döntéshozóknak és más felelős, a 
felnövekvő generációk támogatását kötelességé-
nek érző cégeknek is. A 2008 óta odaítélt CSR 
Hungary Díj éppen az ilyen programokat ismeri 
el, hiszen azon felelős és fenntartható működés-
ben élenjáró vállalatok munkáját díjazza, amelyek 
példát mutathatnak társadalmi felelősségvállalá-
sukkal az üzleti élet más szereplői számára.

Az MVM Koncertek hangversenysorozat

Az MVM Zrt. hosszú évek óta a művészetek, ki-
emelten a komolyzene elkötelezett híve és támo-
gatója� A Társaság és a Jakobi Koncert Kft� együtt-
működése hozta létre a magyar zenei élet talán 
legkiemelkedőbb hangversenysorozatát, az MVM 
Koncerteket� A koncertsorozat célja, hogy világ-
színvonalú produkciókat nyújtson a komolyzenét 
szerető és értő közönségnek. 

Az MVM Zrt� 2019-ben is névadó szponzora volt 
az MVM Koncertek hangversenysorozatnak, 
amelynek keretében több mint 33 komolyzenei 
koncert valósult meg, többek között a Zeneaka-
démia Nagytermében, a MÜPA Budapest épüle-
tében, valamint a Gödöllői Királyi Kastélyban szá-
mos hazai és nemzetközi, fiatal és már befutott 
művész fellépésével.

A Múzeum+ programsorozat

Az MVM Zrt� évek óta elkötelezett szponzora a 
Szépművészeti Múzeum Múzeum+ esti program-
sorozatának is, amely az MVM Zrt� egyik legjelen-
tősebb kulturális feladata, és amelyen belül a 
képzőművészetek kapnak hangsúlyos szerepet. 
Az együttműködés keretében a Társaság a Bor-
szerdák eseményeinek megvalósítását is segíti� A 
szponzoráció keretében az MVM Zrt� kiemelt tá-
mogatója volt a 2019� október 30� és 2020� febru-
ár 16. közötti „Rubens, Van Dyck és a flamand 
festészet fénykora” című kiállításnak is. 
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Cziffra György Fesztivál 

Az MVM Zrt. 2019-ben főtámogatóként segítette 
a Cziffra György Fesztivál megvalósítását, amely 
együttműködés során fellépett többek között 
José Cura, Bogányi Gergely, Várdai István, Balázs 
János, Miklósa Erika, a Kállai Vonósnégyes, Rúzsa 
Magdolna, Lajkó Félix, Nagy-Kálózy Eszter is� A 
fesztivál a magyar kulturális örökség ápolását tart-
ja szem előtt, de kiemelt figyelmet fordít a fiatal 
tehetségek felkarolására is díjak és mesterkurzu-
sok formájában� 

Ferencvárosi Torna Club

2019-től évi hatmillió eurónak megfelelő forint 
összeggel támogatja az MVM Csoport a Ferenc-
városi Torna Clubot (FTC), a szponzorációs szer-
ződés a következő négy évre szól. Az MVM Cso-
port és a legnagyobb hazai sportklub stratégiai 
együttműködési megállapodása értelmében az 
energetikai vállalat logója több szakosztály meze-
ire felkerül, de új nevet kap a Népligeti Sportköz-
pont és a Fradiváros is�

Az MVM Csoport szponzorációja kiterjed az FTC 
kisebb és nagyobb szakosztályaira is, a vízilabdá-
tól, a szinkronúszáson át az ökölvívásig, kézilab-
dáig vagy éppen a jégkorongig, atlétikáig, női 
akrobatikus tornáig� 

A szponzorációs megállapodás értelmében az 
együttműködés az érintett szakosztályok U14-U18 

utánpótlás, felnőtt, illetve férfi és női sportolóinak 
támogatását is tartalmazza� Az MVM Zrt� a támo-
gatás fejében az FTC Népligeti Sportközpontjá-
nak névadója lehet (FTC–MVM Sportközpont), il-
letve a több ütemben, 2023-ig megvalósuló Fra-
diváros nevébe is bekerül az állami vállalat 
(FTC–MVM Fradiváros)� 

Ezen túl a csapat labdarúgó-stadionjában, edző-
pályáin, edzőtermeiben, a pályák menti reklámfe-
lületeken (perimétereken), molinókon, kijelzőkön, 
a klub médiafelületein, hírleveleiben, online és 
közösségimédia-csatornáin jut megjelenési lehe-
tőséghez az MVM Csoport, valamint egyes továb-
bi létesítmények névadási jogaival is élhet majd� 
Az MVM Csoport logója megjelenik többek közt 
a klub labdarúgó-, kézilabda- és jégkorongmeze-
in, illetve a zöld-fehér férfi vízilabdacsapat úszó-
sapkáján, fürdőnadrágján is, így összesen több 
mint 20 szakosztály versenyruházatán�

Környezet és természetvédelmi  
programok

A Passzold vissza, Tesó! program keretében az 
MVM Zrt� – a KÖVET Egyesület kampányának 
helyszínt biztosítva és a Jane Goodall Intézet 
munkáját segítve – használt mobileszköz vissza-
gyűjtő akciót hirdetett 2019-ben Budapesten, a 
Szentendrei úti székházban működő tagvállalatok 
részére� Az eszközök leadásával az értékes fémek 
körforgásban maradását és közvetetten a goril-
lák, csimpánzok, bonobók túlélését, valamint élő-

helyük megóvását segítette az MVM Csoport� 
A mobilgyűjtő kampány keretében 75 db eszközt 
(telefont, tabletet stb.) sikerült begyűjteni. A hasz-
nált készülékek zárt láncolaton keresztül bontásra 
kerültek, a keletkező másodnyersanyagokat újra-
hasznosították�

Az MVM Csoport több tagvállalata részt vesz a Te-
Szedd! illegálisan lerakott hulladékok felszámolá-
sára létrejött országos kezdeményezésben is, 
illet ve ezen túlmenően az MVM Csoport több 
tagvállalata is szervezett dolgozói számára veszé-
lyeshulladék-begyűjtési napot�

A fent említett programokon túlmenően az MVM 
Zrt� a közeli általános iskola diákjainak a budapes-
ti Szentendrei úti székház melletti saját tulajdonú, 
zöld területen két madarász szakember segítsé-
gével madármegfigyelési és -gyűrűzési progra-
mot is tartott�

Együttműködés önkormányzatokkal

Az MVM Zrt. Budapest, III. kerületi székhelyű vál-
lalatként fontosnak tartja, hogy az Óbuda-Békás-
megyer Önkormányzat programjait is támogassa, 
hiszen fontos a vállalatról alkotott pozitív kép ki-
alakítása a helyi lakosokban is� Legutóbb az ön-
kormányzat adventi programsorozatának színvo-
nalas megrendezését segítette cégünk, amelynek 
keretében nívós koncertekkel, programokkal, ki-
rakodóvásárral találkozhattak a kerületben élők 
és a kerületbe látogató közönség� 
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Az innováció támogatása 

Az MVM Zrt� az innováció támogatása iránt is elkö-
telezett, 2019-ben a korábbi évekhez képest jóval 
több olyan program, esemény támogatása mellé 
állt, amely az innovációt, a startup programokat 
helyezte előtérbe. A teljesség igénye nélkül segí-
tette többek között az MVM Edison startup ver-
seny, a Startup Safari Budapest esemény, a For-
mula Student EAST verseny, a BME Startup Cam-
pus rendezvény, valamint az InnoEnergy PowerUp! 
verseny megrendezését is, hiszen mindezen ese-
mények segítik a jövő generációja újító gondolko-
dásának fenntartását. Ezekről részletesebben a 
Gazdaság fejezetben találhatóak információk�

Az NKM brand alá tartozó tagvállalatok 
mint támogatók

Az NKM brand alá tartozó tagvállalatok szerették 
volna átadni a fiatalabb generáció számára is a 
környezetvédelem fontosságát és az energiatu-
datosságot, ezért több mint 100 diák erdei tábo-
rozását fedezték, ahol a gyerekek a természetvé-
delemmel kapcsolatos játékos foglalkozásokon 
keresztül elsajátíthatták a körülöttük lévő környe-
zet tiszteletét és védelmét� A táborban a diákok 
természettudományos előadásokon, kvízeken, 
éjszakai bátorságpróbán, csillaglesen, felfedező 
túrákon, interaktív madár- és rovarismereti bemu-
tatókon vehettek részt. A programban közremű-
ködő általános iskolákat november közepén, sor-
solás útján választottuk ki� 

Az NKM és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
együttműködési megállapodást írt alá, amelynek 
értelmében az NKM névadó szponzorként támo-
gatta a magyar kajak-kenu sport kiválóságainak 
felkészülését és a 2019� évi világbajnokság meg-
rendezését� A magyar csapat 12 éremmel és 12 
olimpiai kvótával zárta a tornát�

Az NKM Energia Zrt. jogelődje Szegeden, a Tisza 
partján több mint másfél évtizede kötelezte el 
magát a vízisportok támogatása mellett, számos 
bajnoki címhez, világversenyen elért kiváló ered-
ményhez járult így hozzá� Olimpiai és világbajno-
ki címek tömege igazolja, hogy a sporttámogatás 
jó helyre került, az élsportolók világversenyekre 
történő felkészülésében az NKM-nek is szerepe 
volt�

Az NKM 2019-ben is támogatta a már 27� alka-
lommal megrendezett Streetball Challenge Hun-
gary bajnokságot� Az NKM számos sportág és 
sportesemény támogatása mellett évek óta a ha-
zai streetball élet segítője. A nemzeti energetikai 
Társaság az egészséges életmód támogatásával 
és a különböző sportolási lehetőségek megte-
remtésének elősegítésével szeretné tovább erősí-
teni társadalmi szerepvállalását, ezzel is példát 
mutatva a fiatal generáció számára.

Az NKM a 2019-es évben is főszponzorként jelent 
meg az immáron 5� alkalommal megrendezett Mi 
a pálya? műszaki pályaválasztó fesztiválon. A ren-
dezvény támogatásával az NKM a villanyszerelő 

szakma népszerűsítése, valamint a fiatal tehetsé-
gek fejlődése melletti elhatározottságát erősítet-
te meg. Az NKM számára fontos, hogy felelős 
szolgáltatóként a szakmai tudással rendelkező, 
elkötelezett szakembereket segítse pályájuk kez-
detén, hiszen ők is hozzá fognak járulni a cégcso-
port jövőbeni működéséhez.

Az NKM és a Magyar Olimpiai Bizottság 2019-ben 
együttműködési megállapodást írt alá. Az NKM 
támogató partnerként járul hozzá a MOB munká-
jához, annak érdekében, hogy a hazai sportolók 
felkészülése zavartalan lehessen, ezzel a magyar 
csapat szereplése a Tokiói Olimpiai Játékokon 
minél sikeresebb legyen�

A támogatói partnerséggel az NKM-nek célja, 
hogy energiájával még több sportoló sikeréhez 
tudjon hozzájárulni� Az NKM és az MVM hosszú 
évek óta elkötelezett a verseny- és tömegsport 
támogatása mellett, szárazföldön, vízen és leve-
gőben is, ezzel közvetve számos olimpiai-, világ-
bajnoki címhez járult hozzá� Az MVM korábban a 
Magyar Olimpikon Életút Program gyémánt foko-
zatú főtámogatója volt.

Az NKM és az MVM nem csak partneri formában 
van kapcsolatban olimpikonokkal, hanem néhá-
nyukkal munkatársi viszonyt is ápolnak� Dr� Kovács 
Antal olimpiai- és világbajnok cselgáncsozó az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs veze-
tője, Szörényi Ádám, olimpikon vitorlázó az NKM 
Optimum Zrt� vezérigazgatója, Pelle Anikó két-
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szeres olimpikon női vízilabdázó az NKM bizton-
sági szakértője, valamint Lontay Balázs kardvívó 
olimpikon az MVM Partner Zrt� kereskedelmi osz-
tályvezetője.

Közpolitika

Az MVM Csoport támogatja a munkatársak min-
den olyan közéleti szereplését, amely annak hír-
nevét, szakmai kiválóságát erősíti. A munkáltató 
nagy hangsúlyt fektet rá, hogy munkavállalóinak 
megadhassa a lehetőséget arra, hogy szakterüle-
tükön minél többen csatlakozhassanak szakmai 
érdekképviseleti vagy tudományos körökhöz, 
amivel a vállalatcsoport pozitív megítélését erő-
síthetik� Mindazonáltal tilos az MVM Csoport ne-
vében bármely fórumon – beleértve a munkahe-
lyet is – politikai nézetet kifejteni, állásfoglalást 
tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozás-

ban és megállapodásokban foglaltakkal össze 
nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint pon-
tatlan információt adni� Az MVM Csoport tehát 
nem korlátozza a munkavállalók – munkahelyen 
kívüli és munkaidőn túli – politikai szerepvállalá-
sát, de ilyen esetekben nem használhatják az 
MVM Csoport nevét, elérhetőségeit, kommuniká-
ciós csatornáit, és a közéleti tevékenység nem áll-
hat ellentétben az MVM Csoport érdekeivel� 

A közpolitikával kapcsolatos vezetői megközelí-
tés részletes kereteit – a Profil fejezetben már is-
mertetett – az MVM Csoport Etikai Kódexe (sza-
bályzata) jelöli ki� 

Az MVM Csoport elkötelezi magát amellett, hogy 
az államhoz, a kormányzati, területi és helyi szer-
vekhez felelős szervezetként proaktív módon vi-
szonyul�

Az MVM Csoport folyamatosan kapcsolatot tart 
és együttműködik az állami szervekkel, intézmé-
nyekkel. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisz-
tességes módon, a törvényeket és előírásokat 
betartva jár el, csak a jogszabályok által megen-
gedett eszközöket használja� 

Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben sem köz-
vetlenül, sem közvetett módon nem nyújtott 
pénzbeli és természetbeni politikai hozzájárulá-
sokat�

Társadalmigazdasági megfelelés

Az MVM Csoport mindig szem előtt tartotta a ha-
zai jogszabályi környezetnek való megfelelést, 
ami a társadalmi és gazdasági területre is kiterjed� 
A cégcsoport számára elsődleges fontosságú 
alapelv a minőségbiztosítási politikájában is le 
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van fektetve, a Csoport mind a négy szabályozási 
szintjén megjelenik, és a tevékenység erre alapul� 
Ennek alapján a vezetőség is elkötelezett ezek 
betartása iránt, és csoportszinten is folyamatosan 
nyomon követik és nyilvántartják a felmerülő eljá-
rásokat�

A folyamatokat a belső ellenőrzés rendszeresen 
átvizsgálja, felülvizsgálja, és jelentést készít az 
MVM Zrt� menedzsmentje számára� Az MVM Zrt� 
működését az Állami Számvevőszék is rendszere-
sen vizsgálja, és jelentést ad ki arról�

2019-ben az MVM Csoport összesen 19,668 millió 
Ft bírság fizetésére volt kötelezett gazdasági, tár-
sadalmi és egyéb (pl. kötbér, egyéb fizetési köte-
lezettségek) területeken� Az összes bírsággal zá-
rult ügy száma 384 volt� 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
ügyfélelégedettség

“Az Ügyfél Vezérigazgató-helyettesi terület (a to-
vábbiakban: ÜVH) az MVM és az NKM integráció 
jegyében került kialakításra a 2019. évben annak 
érdekében, hogy önálló stratégiai irányítási terü-
letként összefogja az MVM Csoport kiskereske-
delmi és ügyfélszolgálati tevékenységét. 

Az ÜVH terület célja, hogy az MVM Csoporton 
belül végrehajtsa a kiskereskedelmi versenypiaci 
villamosenergia- és földgázpiaci portfólió egysé-
gesítését, a B2B és a B2G szektorban növelje az 

MVM Csoport energiakereskedelmi szerepválla-
lását, javítsa az egyetemes szolgáltatás színvona-
lát és ezekkel összefüggésben hatékony érdek-
képviseletet valósítson meg mind a jogalkotó, 
mind a szabályozó hatóságok irányában. 

Az ÜVH terület kiemelt feladata továbbá, hogy 
olyan új, digitalizációs fejlesztéseken alapuló, 
ügyfélélményt biztosító megoldásokat alakítson 
ki, amelyek hatékonyabbá teszik az ügyfelek ki-
szolgálását és javítják az ügyfélelégedettséget. 

Az MVM Csoport ennek megfelelően kiemelt fi-
gyelmet fordít arra, hogy az ügyfelek ne csak a 
hagyományos energetikai szolgáltatói szerepkör-
rel azonosítsák, hanem egy innovatív, digitális 
technológiákat alkalmazó, a hazai energiapiacon 
vezető szerepet betöltő otthonszolgáltatóként is. 
Ennek keretei között olyan új értékajánlatok kerül-
nek kialakításra, amelyek a társaságcsoport haté-
kony és modern értékesítési csatornáin keresztül 
támogatják a megújuló energiaforrásokon és az 
energiahatékonysági megoldásokon alapuló ter-
mékek és szolgáltatások piacra vitelét, az ügyfe-
lek számára pedig komplex lehetőséget biztosíta-
nak az energiaszektorhoz közvetlenül vagy köz-
vetve kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére. 

Az ügyféligények teljesítése mellett kiemelt hang-
súlyt helyezünk az ügyfelek aktivizálására, amely 
alapján az energiatudatos és a környezetvédelmi 
szempontokat is figyelembe vevő gondolkodás-
mód kialakítását ösztönözzük. 

Az ÜVH területhez tartozó NKM Energia Zrt. és 
NKM Ügyfélkapcsolati Kft. 2019-ben közel 4,2 mil-
lió ügyfelet látott el, amely országos szinten ki-
emelkedő ügyfélportfóliót jelent. 2019-ben dön-
tés született arról, hogy az ÜVH terület kiegészül a 
harmadikfeles termékek értékesítéséért és a la-
kossági ügyfelek részére történő kedvezmény-
program kidolgozásáért felelős NKM Plusz Zrt.-
vel, biztosítva ezáltal az ügyfelek aktivizálásának 
magasabb szintű ösztönzését.“ 

Dr. Tomaj Balázs 
ügyfél vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.
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„Az ÜVH területhez tartozó  
NKM Energia Zrt. és NKM 

Ügyfélkapcsolati Kft. 2019ben közel 
4,2 millió ügyfelet látott el, amely 

országos szinten kiemelkedő 
ügyfélportfóliót jelent.”
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Az MVM Csoport ügyfélszerződésének darabszá-
mát a 32� táblázat mutatja be (2019� december 
31-i állapot):

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 
ügyfélszolgálati módok

Az NKM brand alá tartozó tagvállalatok a környe-
zetvédelem és az energiatudatosság melletti el-
kötelezettsége révén 2019 nyarán folytatta a 
„Zöldben gondolkodunk!” elnevezésű kampá-
nyát, amellyel az e-számlára regisztráló ügyfelei 
2019� augusztus 26� és 2019� október 31� között 
garantált 1000 forintos számlajóváírást kaptak�

Az NKM Energia Zrt� által nyújtott szolgáltatások-
hoz való – mindenki számára – egyszerű és ké-
nyelmes hozzáférés érdekében országos szemé-
lyes ügyfélszolgálati hálózatot, illetve telefonos 
ügyfélszolgálatot működtet. Lehetőség van pos-
tai levélben és e-mailben történő ügyintézésre, 
emellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok a 
digitális ügyfél-kiszolgálási csatornák (online ügy-
félszolgálat és mobil applikáció), amelyek minden 
szempontból rugalmas, könnyű és gyors ügyinté-
zést biztosítanak az ügyfelek részére� 

Az NKM Energia Zrt� kiemelt célja, hogy folyama-
tosan növelje az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó 
ügyfél-elégedettséget, illetve ügyfélélményt a 
jogszabályi kereteknek való megfelelésen túlmu-
tatóan az egykapus ügyintézés lehetőségét is 
megteremtve az összes offline és online csator-

nán. Ennek megfelelően dolgozunk egy egysé-
ges arculatú, a mai kor elvárásainak kívül-belül 
megfelelő országos, személyes ügyfélszolgálat 
kialakításán, ahol a lakossági ügyfelek összes 
NKM Energia Zrt.-hez köthető ügye egy helyen, 
kényelmesen és gyorsan intézhető. Ezen felül az 
NKM Energia Zrt� – az állam elektronikus ügyinté-
zéshez kapcsolódó törekvéseivel összhangban – 
elkötelezett a digitális csatornák fejlesztése mel-
lett, amit számos példa is igazol: már több mint 1 
millió E-számlás ügyfél van� 

A Társaságnál dolgozunk azon, hogy ez a szám 
még tovább emelkedjen� Fejlesztjük az egységes 
és ügyfélbarát beléptetést lehetővé tevő online 
ügyfélszolgálatunkat és mobil applikációnkat is, 
amelyekkel az ügyek egyre nagyobb hányadát 
lesznek képesek ügyfeleink digitális csatornákon 
keresztül intézni, így egyre kevesebb esetben kell 
majd személyes ügyfélszolgálatot felkeressenek�

A fentieken kívül számos további fejlesztést haj-
tunk végre annak érdekében, hogy választ tud-

junk adni a közeli és távolabbi jövőben várható 
digitális kihívásokra, és ki tudjuk aknázni az ezek-
ben rejlő lehetőségeket.

Ügyfélelégedettség

Az NKM Energia Zrt. stratégiai célkitűzései között 
szerepel ügyfelei elégedettségének növelése� 
Ennek érdekében 2019-ben egy új, az áram- és 
gázszolgáltatásban egységes ügyfélelégedettség 
felmérési módszertant vezettünk be, így a koráb-
ban alkalmazott különböző megközelítést egy 
egységesített, független piackutató cég által 
végzett felmérés váltotta� 

Az új rendszer célja, hogy segítségével folyama-
tosan mérjük az ügyfelek elégedettségének ala-
kulását a Társaság működése által érintett terüle-
teken. 2019-ben először került sor az egységesí-
tett elégedettségi felmérés B2C ügyfélkörben 
történő elvégzésére. Az ügyfelek vállalattal kap-
csolatos elégedettségét egy ún� elkötelezettség 
indexszel határozzuk meg, mely a különböző, Tár-

32. táblázat: Az MVM Csoport ügyfélszerződései

Ügyfelek típusa Szerződések száma (db)

Lakossági ügyfelek 3 989 478

Ipari és kereskedelmi ügyfelek 164 577

Intézményi/közületi ügyfelek 14 538

DSO – Elosztó hálózati engedélyes ügyfelek 6

TSO – Villamosenergia-rendszerirányító és üzemeltető ügyfelek 6

EU3
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sasággal kapcsolatos vélemények, tapasztalatok, 
tevékenységek értékeléséből áll össze. 2019-ben 
ez a mutató egy 100 fokú skálán 83-mas értéket 
adott� Az eredmény ismeretében meghatároztuk, 
hogy melyek azok a tevékenységek, amelyekkel 
elégedettebbek az ügyfeleink és melyek azok, 
ahol további intézkedéseket szeretnénk tenni an-
nak érdekében, hogy a következő mérési időszak-
ban növekvő elégedettséget tapasztaljunk.

A következő években az egységes mérési rend-
szer alapján a B2B ügyfélkörre is kiterjesztjük a 
felmérést, így biztosítva, hogy Társaságunk olyan 
színvonalas szolgáltatásokat nyújtson, mely hosz-
szú távon ügyfelei elégedettségét szolgálja� 

Védett/hátrányos helyzetű fogyasztókat 
érintő intézkedések  
– Energiaszegénységgel kapcsolatos  
akciók és intézkedések

Az NKM energiaszolgáltató társasága a korábbi 
évekhez hasonlóan a 2019-es ünnepi időszakban 
is háromhetes önkéntes kikapcsolási moratóriu-
mot vállalt a lakossági áram- és földgázszolgálta-
tás területén, vagyis vállalta, hogy 2019� decem-
ber 13� és 2020� január 5� között senkinél sem kap-
csolja ki az áram- és a földgázszolgáltatást� Ez az 
akció nem csak a védett ügyfeleket érinti, hanem 
azokat a lakossági ügyfeleket is, akiknek 60 napon 
túli számlatartozása van�

Egyéb, a védendő fogyasztókat érintő 
intézkedések

Ha a szociálisan rászoruló „védendő fogyasztó” a 
részletfizetési lehetőség és a kapott fizetési hala-
dék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a rész-
letfizetésről, illetve a halasztott fizetésről szóló 
megállapodásban foglaltakat nem tartja be, ak-
kor a vonatkozó törvény szerint a további szolgál-
tatást Társaságunk előrefizetős mérőfelszerelésé-
hez kötheti, ezzel a Társaság továbbra is garantál-
ja az energiaszolgáltatást�
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102-11 Az elővigyázatosság elvének érvényesülése a szervezet tevékenysége során 52, 149

102-12 Külső kezdeményezések 66

102-13 Tagság egyesületekben A mellékletben található 192

102-14 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata 4

102-15 Kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek 52, 54, 66, 96, 
139

102-16 Értékek, alapelvek, standardok és viselkedési normák 44, 45

102-17 Mechanizmusok az etikai kérdésekhez kapcsolódó kérdések és aggályok 
megfogalmazásához 44, 45

102-18 Irányítási struktúra 37

102-20 Felelős felső vezető a gazdasági, környezeti és társadalmi témákban 43

102-21 Az érintettekkel való konzultáció gazdasági, környezeti és társadalmi témákban 12

102-22 Legfelső irányító testület és bizottságai összetétele 41

102-23 Legfelső irányító testület elnöke 41

102-55
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102-25 Összeférhetetlenség 43

102-28 A legfelsőbb irányító testület teljesítményének értékelése Részben jelentett indikátor 41

102-29 A gazdasági, környezeti és társadalmi hatások azonosítása és kezelése 43, 52

102-30 A kockázatkezelési folyamatok hatékonysága 52

102-31 A gazdasági, környezeti és társadalmi témák felülvizsgálata 43

102-32 A legfelső irányító testület szerepe a fenntarthatósági jelentéstételben 7

102-35 Javadalmazási politikák 142, 147, 152

102-36 A díjazás meghatározására vonatkozó folyamat A javadalmazási szerkezetet a Tulajdonos határozza 
meg, a szakszervezetek véleményezése után�

165

102-37 Az érintettek bevonása a javadalmazásba 165

102-40 Érintett csoportok listája 9

102-41 Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak aránya 146

102-42 Az érintettek azonosítása és kiválasztása 9

102-43 Az érintetti párbeszéd megközelítése Az Érintetti Fórum résztvevőinek listája adatvédelmi 
okok miatt nem kerül bemutatásra� 9

102-44 Kulcsfontosságú témák és aggályok 12

102-45 A pénzügyi kimutatásokban konszolidált vállalatok 16, 26

102-46 A Jelentés tartalmának és a témák határainak meghatározása 14, 16

102-47 Lényeges témák listája 13

102-48 Információk újraközlése Az adott információknál közölve� 64, 97, 98, 102, 
108, 110, 111

102-49 Változások a jelentéstételben 14

102-50 Jelentéstételi időszak 7, 14

102-51 A legutóbbi Jelentés dátuma 7

102-52 Jelentéstételi ciklus 7

102-53 Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel kapcsolatban 8

102-54 Nyilatkozat a GRI Standardsnak való megfelelésről 7, 14, 16

102-55 GRI tartalmi index 7, 164
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102-56 Külső tanúsítás 14

306-3 Jelentős kiömlések 119

OG4 A jelentős telephelyeken belül azon telephelyek száma és %-os aránya, 
amelyeken a biodiverzitási kockázatot értékelték és nyomon követik

A tárgyévben az MVM Csoport nem végzett ilyen 
tevékenységet� 166

OG14 Előállított és értékesített bioüzemanyagok mennyisége, amely teljesíti a 
fenntarthatósági kritériumokat

A tárgyévben az előállított és értékesített 
bioüzemanyagok mennyisége: 0� 166

EU13 A kiváltott élőhelyek biodiverzitásának összehasonlítása az eredeti, érintett 
élőhelyekével

Az MVM Csoport tulajdonában a tárgyévben nem volt 
olyan terület, ahol élőhelyet kellett kiváltani. 136, 166

MVM-1 Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló A mellékletben található 187

MVM-2 MVM Csoport összevont (konszolidált) mérleg, 2019 A mellékletben található 176

MVM-3 MVM Csoport összevont (konszolidált) eredménykimutatás, 2019 A mellékletben található 181

MVM-4 MVM Csoport Cash-flow kimutatás, 2019 A mellékletben található 183

MVM-5 Vezetői köszöntők (vezérigazgató-helyettesek, igazgatók) 30, 33, 56, 61, 
70, 72, 89, 140

MVM-6 Legfontosabb 2019� évi környezeti beruházásainak rövid bemutatását, az azokkal 
kapcsolatos ráfordítások ismertetésével 76

MVM-7 A panaszkezelési folyamatban kezelt környezeti hatások miatt érkezett panaszok 
száma 137

MVM-8 KIR rendszer megléte 51

MVM-9 MVM Csoport akvizícióinak bemutatása 57

MVM-10 Az MVM Csoport által nyújtott támogatások 153

A korrupció kiküszöbölése, mint lényeges téma

Korr103-1 A Korrupció kiküszöbölése, mint lényeges téma magyarázata és határai 49

Korr103-2 A korrupció kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 49

Korr103-3 A vezetői megközelítés értékelése 49

205-1 A korrupció kockázatával kapcsolatosan megvizsgált tevékenységek 49

205-2 Kommunikáció és képzés a korrupcióellenes politikákról és eljárásokról 49

205-3 Korrupciós események száma és a megtett intézkedések 49

A versenyellenes viselkedés, mint lényeges téma

VE103-1 A versenyellenes viselkedés, mint lényeges téma magyarázata és határai 50
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VE103-2 A versenyellenes viselkedéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 50

VE103-3 A vezetői megközelítés értékelése 50

206-1 Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések 
megszegésével kapcsolatos jogi eljárások

Az MVM Csoportnál tárgyévben nem indult 
versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopólium-
ellenes rendelkezések megszegésével kapcsolatos 
jogi eljárás�

Az MVM Zrt�-nél és az integrált jelentéssel érintett 
tagvállalatoknál tárgyévben gazdasági verseny-
ellenességgel kapcsolatos jogi eljárás nem indult és 
nem volt folyamatban�

50, 167

A környezetvédelmi megfelelés, mint lényeges téma 

KVM103-1 A környezetvédelmi megfelelés, mint lényeges téma magyarázata és határai 50

KVM103-2 A környezetvédelmi megfeleléssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 50

KVM103-3 A vezetői megközelítés értékelése 50

307-1 Környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások megsértése 137

Gazdasági teljesítmény, mint lényeges téma

GT103-1 A gazdasági teljesítmény, mint lényeges téma magyarázata és határai 56

GT103-2 Gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 56

GT103-3 A vezetői megközelítés értékelése 57

201-1

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)

59

201-2 Az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi következmények, egyéb kockázatok és 
lehetőségek 66

201-3 A szervezet által biztosított nyugdíj programok fedezete (Nyugdíjpénztárak) 142

201-4 Az államtól kapott pénzügyi támogatás 60

EU1 Beépített teljesítmény, primer energiaforrások szerinti bontásban 59, 64

EU2 Megtermelt energia mennyisége primer energiaforrások szerinti bontásban 59, 64

EU3 Lakossági, ipari, közületi és kereskedelmi ügyfelek száma 162
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EU4 Távvezetékek hossza 36

EU5 Kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységek, kereskedelmi rendszerek szerinti 
bontásban 66

EU11 Erőművek átlagos termelési hatásfoka primer energiaforrások szerinti bontásban 65

EU12 Az átviteli hálózat veszteségei 65

Piaci jelenlét, mint lényeges téma 

PJ103-1 Közvetett gazdasági hatás, mint lényeges téma magyarázata és határai 60

PJ103-2 Közvetett gazdasági hatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 60

PJ103-3 A vezetői megközelítés értékelése 60

202-2 A helyiek aránya a felső vezetésben a szervezet jelentősebb/főbb telephelyein. 60

A rendelkezésre állás és megbízhatóság, mint lényeges téma 

RA103-1 A rendelkezésre állás és megbízhatóság, mint lényeges téma magyarázata és 
határai 82

RA103-2, EU6 A rendelkezésre állással és megbízhatósággal kapcsolatos vezetői megközelítés 
és elemei 82

RA103-3 A vezetői megközelítés értékelése 82

EU10 Hosszú távon tervezett kapacitásnövelés és várható igénynövekedés 89

A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata, mint lényeges téma

FO103-1 A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata, mint lényeges téma magyarázata és 
határai 92

FO103-2, EU7 A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlatával kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 92

FO103-3 A vezetői megközelítés értékelése 92

A kutatás és fejlesztés, mint lényeges téma

KF103-1 A Kutatás és fejlesztés, mint lényeges téma magyarázata és határai 72

KF103-2, EU8 A Kutatás és fejlesztéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 72

KF103-3 A vezetői megközelítés értékelése 72

A nukleáris erőmű leszerelése, mint lényeges téma 

NU103-1 A nukleáris erőmű leszerelése, mint lényeges téma magyarázata és határai 92
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NU103-2, EU9 A nukleáris erőmű leszerelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 92, 95

NU103-3 A vezetői megközelítés értékelése 92, 95

Az anyagok, mint lényeges téma 

A103-1 Az anyagok, mint lényeges téma magyarázata és határai 97

A103-2 Az anyagokkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 97

A103-3 A vezetői megközelítés értékelése 97

301-1 A felhasznált segéd- és üzemanyagok mennyisége 97

Az energia, mint lényeges téma 

En103-1 Az energia, mint lényeges téma magyarázata és határai 99

En103-2 Az energiával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 99

En103-3 A vezetői megközelítés értékelése 99

302-1 Energiafelhasználás a szervezeten belül 99

302-3 Energiaintenzitás 100

302-4 Energiafelhasználás csökkentése 100

OG2 Megújuló energiába történt teljes befektetés 82

OG3 Megtermelt megújuló energia forrásonként 65

A víz, mint lényeges téma 

Víz103-1 A víz, mint lényeges téma magyarázata és határai 100

Víz103-2 A vízzel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 100

Víz103-3 A vezetői megközelítés értékelése 100

303-1 Az összes vízfelhasználás források szerinti bontásban 101

303-2 A vízkivétel által jelentősen érintett vízforrások 100

303-3 Visszaforgatott és újra felhasznált víz 101

A légnemű kibocsátás, mint lényeges téma 

Lég103-1 A légnemű kibocsátás, mint lényeges téma magyarázata és határai 106

Lég103-2 A légnemű kibocsátással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 106
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Lég103-3 A vezetői megközelítés értékelése 106

305-1 Közvetlen ÜHG kibocsátás 106, 108

305-2 Vásárolt energia közvetett ÜHG kibocsátása 106, 111

305-4 ÜHG intenzitás 111

305-5 Az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó kezdeményezések 
és az elért kibocsátás-csökkentések 112

305-6 A kibocsátott ózonkárosító anyagok mennyisége 116

305-7 Légszennyező anyagok kibocsátása típus és mennyiség szerinti bontásban 115

A folyékony kibocsátás és hulladék, mint lényeges téma

Foly103-1 A folyékony kibocsátás és hulladék, mint lényeges téma magyarázata és határai 100, 102, 120

Foly103-2 A folyékony kibocsátással és hulladékkal kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 100, 102, 120

Foly103-3 A vezetői megközelítés értékelése 100, 102, 120

306-1 Az összes vízkibocsátás minőség, befogadók és a kezelés módja szerinti 
bontásban� 102, 120

306-2 A keletkező hulladék mennyisége, típus és kezelési mód szerinti bontásban 117, 120

OG5 Szénhidrogén kitermelés során keletkező víz mennyisége és az elhelyezés módja 102, 109

OG6 Az elfáklyázott és lefúvatott szénhidrogének mennyisége 109

OG7 A fúrási hulladékok, iszapok mennyisége, és az elhelyezésre, kezelésre vonatkozó 
stratégiák� 109

A biodiverzitás mint lényeges téma

Bio103-1 A biodiverzitás, mint lényeges téma magyarázata és határai 126

Bio103-2 A biodiverzitással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 126

Bio103-3 A vezetői megközelítés értékelése 126

304-1 A védett területeken, illetve magas biodiverzitású területeken vagy azok 
szomszédságában birtokolt, bérelt vagy kezelt földterület 126

304-2 A tevékenységek, termékek és szolgáltatások biodiverzitásra gyakorolt jelentős 
hatásai 126

304-3 Megvédett vagy helyreállított élőhelyek 136
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A beszállítók környezeti értékelése mint lényeges téma

KÉrt103-1 A beszállítók környezeti értékelése, mint lényeges téma magyarázata és határai 136

KÉrt103-2 A beszállítók környezeti értékelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 136

KÉrt103-3 A vezetői megközelítés értékelése 136

308-1 Környezetvédelmi kritériumok alapján megvizsgált új beszállítók aránya 137

308-2 Jelentős negatív környezeti hatások a beszállítói láncban, illetve az ezekre válaszul 
hozott intézkedések 137

Foglalkoztatás, mint lényeges téma 

F103-1; EU16 A foglalkoztatás, mint lényeges téma magyarázata és határai 140, 144

F103-2; EU14 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 140

F103-3 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 140

102-8 Alkalmazottakra és más dolgozókra vonatkozó információk 140

401-1 A teljes munkaerő fluktuáció korcsoport és nem szerinti bontásban, abszolút 
értékben és viszonyszámokban 140

401-2 A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai, amelyek nem járnak az 
ideiglenes vagy részidős alkalmazásban lévőknek a jelentős telephelyeken 142

EU15 A mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt ill. tíz éven belül elérő munkavállalók 
száma alkalmazotti kategóriánként 142

Munkavállalók és a vezetőség kapcsolata, mint lényeges téma 

MV103-1 A Munkavállalók és a vezetőség, mint lényeges téma magyarázata és határai 148

MV103-2 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 148

MV103-3 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 148

402-1 Minimális értesítési idő a szervezeti változások kapcsán 147

Munkahelyi egészség és biztonság, mint lényeges téma 

ME103-1 A Munkahelyi egészség és biztonság, mint lényeges téma magyarázata és határai 144

ME103-2 A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
és elemei 144

ME103-3 A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 144
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám

EU16 A vállalkozók és az alvállalkozók alkalmazottainak és munkavállalóinak 
egészségével és biztonságával kapcsolatos politikák és követelmények 140, 144

403-1 A munkaerő képviselet a hivatalos, vezetők és munkavállalók által közösen 
működtetett, foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági bizottságokban 146

403-2
Sérülések típusai és sérüléssel, foglalkozásból eredő betegségek, elveszett 
napok, és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő munkahelyi balesetek 
száma

146

403-4 A munkahelyi egészség és biztonság kérdéseit érintő, szakszervezetekkel kötött 
hivatalos megállapodások 144

403-5 Munkahelyi egészség és biztonság témában tartott képzések 151

403-7 Munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos hatások megelőzése és 
mérséklése 146

403-9 Munkahelyi sérülések 146

403-10 Munkahelyi megbetegedések 146

EU18 Foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági képzésen átesett munkavállalók 
aránya a szerződéses partnereknél 146

Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz, mint lényeges téma 

KV103-1 A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz, mint lényeges téma 
magyarázata és határai 148, 149

KV103-2 A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos vezetői 
megközelítés és elemei 148, 149

KV103-3 A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos vezetői 
megközelítés értékelése 148, 149

EU21 Készenléti tervezési intézkedések, katasztrófa/vészhelyzeti kezelési tervek és 
képzési programok, valamint helyreállítási tervek 148

Vészhelyzeti felkészültség, mint lényeges téma 

VF103-1 A Vészhelyzeti felkészültség, mint lényeges téma magyarázata és határai 149

VF103-2 A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 149

VF103-3 A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 149

Folyamatbiztonság

FB103-1 A Folyamatbiztonság mint lényeges téma magyarázata és határai 149

FB103-2 A Folyamatbiztonsággal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 149
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám

FB103-3 A Folyamatbiztonsággal kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 149

OG13 A folyamatbiztonsági események száma (külön a Tier 1 és Tier 2), üzleti 
tevékenységenként� 149

Fogyasztók egészsége és biztonsága

FEB103-1 A Fogyasztók egészsége és biztonsága mint lényeges téma magyarázata és 
határai 150

FEB103-2 A Fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 150

FEB103-3 A Fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 150

EU25 A szervezet berendezéseihez köthető lakossági sérülések és halálesetek száma, 
ide értve az eljárásokat és azok kimenetelét 150

Személyes adatok védelme

SZAV103-1 A Személyes adatok védelme mint lényeges téma magyarázata és határai 48

SZAV103-2 A Személyes adatok védelmével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 48

SZAV103-3 A Személyes adatok védelmével kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 48

418-1 Az ügyfelek személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére 
vonatkozó indokolt panaszok száma 48

Képzés és oktatás, mint lényeges téma 

KO103-1 A Képzés és oktatás, mint lényeges téma magyarázata és határai 150

KO103-2 A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 150

KO103-3 A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 150

404-2 A munkavállalók képességei fejlesztését és a váltást segítő programok 151

404-3 Azon munkavállalók százalékos aránya, akik rendszeresen kapnak a 
teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést 151, 152

Hátrányos megkülönböztetés és kiküszöbölése

HM103-1 A hátrányos megkülönböztetés és kiküszöbölése mint lényeges téma 
magyarázata és határai 152

HM103-2 A hátrányos megkülönböztetéssel és kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői 
megközelítés és elemei 152

HM103-3 A hátrányos megkülönböztetéssel és kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői 
megközelítés értékelése 152
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406-1 A hátrányos megkülönböztetéssel járó esetek száma, illetve a kiküszöbölésüket 
célzó intézkedések 152

Helyi közösségek, mint lényeges téma

HK103-1 A Helyi közösségek, mint lényeges téma magyarázata és határai 154

HK103-2 A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 154

HK103-3 A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 154

413-1

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

153

EU20 Helyi lakosok áttelepítésével kapcsolatos hatások kezelése 154

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

154

Közpolitika, mint lényeges téma 

KP103-1 A Közpolitika, mint lényeges téma magyarázata és határai 160

KP103-2 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 160

KP103-3 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 160

415-1 Politikai hozzájárulások 160

Hozzáférés, mint lényeges téma 

H103-1 A Közpolitika, mint lényeges téma magyarázata és határai 161

H103-2 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 161

H103-3 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 161

OG11 A leszerelt vagy leszerelés alatt álló telephelyek 92

EU23 Programok, beleértve a kormányzattal való partnerséget is, a villamos energiához 
és ügyfélszolgálatokhoz való hozzáférés javítása vagy fenntartása érdekében 161

EU30 Átlagos rendelkezésre állás 84

Társadalmi gazdasági megfelelés, mint lényeges téma 

TGM103-1 A Társadalmi gazdasági megfelelés, mint lényeges téma magyarázata és határai 160
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TGM103-2 A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 160

TGM103-3 A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 160

419-1 Törvények és szabályok megszegése a társadalmi és gazdasági területen 161
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MELLÉKLETEK
MVM Csoport összevont (konszolidált) mérleg, 2019 (millió Ft)

Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök (02+10+18) 1 164 323 0 1 199 366

02� I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09) 38 730 0 38 317

03� Alapítás-átszervezés aktivált értéke 987 1 017

04� Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 84 108

05� Vagyoni értékű jogok 28 887 26 468

06� Szellemi termékek 8 702 10 630

07� Üzleti vagy cégérték 0 0

08� Immateriális javakra adott előlegek 0 0

09� Immateriális javak értékhelyesbítése 70 94

10� II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17) 1 078 213 0 1 129 267

11� Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 562 539 586 954

12� Műszaki berendezések, gépek, járművek 218 375 249 738

13� Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 9 736 10 419

14� Tenyészállatok 0 0

15� Beruházások, felújítások 82 579 80 131

16� Beruházásokra adott előlegek 783 1 238

17� Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 204 201 200 787

18� III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29) 47 380 0 31 782

19� Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 44 0

20� Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0

21� Tartós jelentős tulajdoni részesedés 4 887 11 632

22� Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0

MVM-2
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

23� Egyéb tartós részesedés 34 295 1 662

24� Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0

25� Egyéb tartósan adott kölcsön 1 223 14 504

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) 6 931 3 984

30� leányvállalkozásokból 6 931 3 984

31� társult vállalkozásokból 0 0

32. B. Forgóeszközök (33+40+50+57) 589 231 0 642 708

33� I. Készletek (34+35+36+37+38+39) 216 132 0 286 561

34� Anyagok 109 105 104 548

35� Befejezetlen termelés és félkész termékek 5 588 2 318

36� Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0

37� Késztermékek 6 151

38� Áruk 94 441 176 770

39� Készletekre adott előlegek 6 992 2 774

40� II. Követelések (41+42+43+44+45+46+47+48+49) 268 050 0 277 647

41� Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 171 982 164 243

42� Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 173 10

43� Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 389 460

44� Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1 422 1 710

45� Váltókövetelések 0 0

46� Egyéb követelések 62 087 77 934

47� Követelések értékelési különbözete 0 0

48� Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 28 520 28 291
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

49� Konszolidálásból eredő társasági adó követelés 3 477 4 999

50� III. Értékpapírok (51+52+53+54+55+56) 0 0 0

51� Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0

52� Jelentős tulajdoni részesedés 0 0

53� Egyéb részesedés 0 0

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) 105 049 0 78 500

58� Pénztár, csekkek 33 33

59� Bankbetétek 105 016 78 467

60. C. Aktív időbeli elhatárolások (61+62+63) 82 176 0 98 388

61� Bevételek aktív időbeli elhatárolása 42 602 38 176

62� Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 39 574 60 212

63� Halasztott ráfordítások 0 0

64. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+32+60) 1 835 730 0 1 940 462

65. D. Saját tőke (66+68+69+70+71+72+75+76+77+83) 912 027 0 860 336

66� I. Jegyzett tőke 308 401 0 336 956

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 256 582 0 237 278

71� V� Lekötött tartalék 1 085 0 1 139

72� VI. Értékelési tartalék (73+74) 212 931 0 183 650

73� Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 204 271 200 881

74� Valós értékelés értékelési tartaléka 8 660 -17 231
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

75� VII� Korrigált adózott eredmény 21 493 0 54 239

76� VIII. Leányvállalati saját tőke változás -29 143 0 8 404

77� IX. Konszolidáció miatti változások (78+79+80+81+82) -6 060 0 -140

78� Adósság konszolidálás különbözetből 6 833 10 029

79� Közbenső eredmény különbözetből -16 047 -10 169

80� Aktív tőkekonszolidációs különbözet amortizációja 0 0

81� Társult vállalkozások részesedés értékének változása 0 0

82� Látens adó 3 154 0

83� X. Külső tulajdonosok részesedése 115 481 0 7 553

84. E. Céltartalékok (85+86+87) 127 542 0 129 455

85� Céltartalék a várható kötelezettségekre 121 156 122 733

86� Céltartalék a jövőbeni költségekre 6 386 6 722

87� Egyéb céltartalék 0 0

88. F. Kötelezettségek (89+95+105) 587 028 0 713 644

89� I. Hátrasorolt kötelezettségek (90+91+92+93+94) 32 272 0 31 164

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 32 272 31 164

95� II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (96+97+98+99+100+101+102+103+104) 166 956 0 294 210

96� Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 5 0

97� Átváltoztatható kötvények 0 0

98� Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0

99� Beruházási és fejlesztési hitelek 17 870 39 904
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

100� Egyéb hosszú lejáratú hitelek 149 065 254 295

101� Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

102� Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szem-
ben 0 0

103� Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

104� Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16 11

105� III. Rövid lejáratú kötelezettségek (106+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118) 387 800 0 388 270

106� Rövid lejáratú kölcsönök 170 199

107�      Ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0

108� Rövid lejáratú hitelek 87 219 68 070

109� Vevőktől kapott előlegek 4 556 6 325

110� Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 74 967 89 011

111� Váltótartozások 0 0

112� Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 965 544

113� Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozások-
kal szemben 33 948 25 344

114� Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 764 1 812

115� Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 160 878 154 538

116� Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0

117� Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 24 333 42 427

118� Konszolidálásból adódó társasági adó kötelezettség 0 0

119. G. Passzív időbeli elhatárolások (120+121+122) 209 133 0 237 027

120� Bevételek passzív időbeli elhatárolása 55 913 31 441

121� Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 58 072 56 120

122� Halasztott bevételek 95 148 149 466

123. FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+84+88+119) 1 835 730 0 1 940 462
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MVM Csoport eredménykimutatás, 2019 (millió Ft)

Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

01� Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 026 835 1 118 193

02� Exportértékesítés nettó árbevétele 692 103 691 966

03� I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 718 938 0 1 810 159

04� Saját termelésű készletek állományváltozása -1 540 -3 169

05� Saját előállítású eszközök aktivált értéke 56 479 46 137

06� II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05) 54 939 0 42 968

07� III. Egyéb bevételek 59 759 0 75 517

08�         Ebből: visszaírt értékvesztés 1 500 2 351

09� III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet 0 0 0

10� Anyagköltség 92 635 87 397

11� Igénybe vett szolgáltatások értéke 108 096 125 928

12� Egyéb szolgáltatások értéke 10 242 13 520

13� Eladott áruk beszerzési értéke 1 125 457 1 176 593

14� Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 68 717 99 350

15� IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13+14) 1 405 147 0 1 502 788

16� Bérköltség 88 676 105 695

17� Személyi jellegű egyéb kifizetések 20 377 23 007

18� Bérjárulékok 22 401 25 527

19� V. Személyi jellegű ráfordítások (16+17+18) 131 454 0 154 229

20� VI. Értékcsökkenési leírás 62 359 0 71 146

21� VII. Egyéb ráfordítások 184 274 0 139 395

22�        Ebből: értékvesztés 8 930 9 756

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) 50 402 0 61 086

25� Kapott osztalékok társult vállalkozástól 367 3 274

26� Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 2 070 2 102

MVM-3
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

27� Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 34 9 298

28�       Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

29� Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfo-
lyamnyereségek 180 0

30�       Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 160 0

31� Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 83 64

32�       Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 2

33� Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 72 186 107 390

34� Ebből: értékelési különbözet 10 192 6 012

35� VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (25+26+27+29+31+33) 74 920 0 122 128

36� Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 9 0

37�       Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 9 0

38� Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, ár-
folyamveszteségek 5 0

39�       Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

40� Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 818 3 053

41�       Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

42� Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése -2 674 -8 277

43� Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 75 778 97 885

44� Ebből: értékelési különbözet 13 728 530

45� IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (36+38+40±42+43) 74 936 0 92 661

46� B. Pénzügyi műveletek eredménye (35-45) -16 0 29 467

47. C. Adózás előtti eredmény (24+46) 50 386 0 90 553

48� X. Adófizetési kötelezettség 28 833 0 32 245

49� X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) 300 0 1 523

50� D. Adózott eredmény (47-48±49) 21 853 0 59 831

51� Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 360 5 592

52. E. Korrigált adózott eredmény (50-51) 21 493 0 54 239
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MVM Csoport CashFlow kimutatás, 2019 (millió Ft)

Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok) 100 150 24 317

1a� Adózás előtti eredmény + 50 386 90 553

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás 3 990 2 298

1b� Korrekciók az adózás előtti eredményben + 11 621 -8 476

1b/a. Devizás pénzeszközök átértékelése -171 306

1b/b. Kapott osztalék, részesedés -2 437 -5 376

1b/c. Fejlesztési célra kapott pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszköz, többlet, elengedett kötelezettség -2 211 -3 137

1b/d. Véglegesen átadott pénzeszközök, átvállalt tartozás 44 875 2 680

1b/e. Befektetési és finanszírozási tételek egyéb állományváltozásának eredményhatása 105 2 400

1b/f. Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete 510 1 182

1b/g. Működési célra adott kölcsönök (cash pool és egyéb kölcsön) devizás árfolyamkülönbözete 0 0

1b/h. Valós értékelés eredményhatása -27 605 -5 478

1b/i Társult vállalkozások értékelésének hatása 70 24

1b/j Passzív tőkekonszolidációs különbözet feloldása -1 515 -1 077

1� Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) + 62 007 82 077

2� Elszámolt amortizáció + 62 371 71 152

3� Elszámolt értékvesztés, visszaírás és egyéb veszteségjellegű ráfordítás + 5 417 -463

3a. Elszámolt értékvesztés és visszaírás (befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések) -1 955 -3 108

3b. Terven felüli értékcsökkenés 5 095 1 023

3c. Tárgyi eszközök és immateriális javak selejtje, leltárhiánya 1 616 1 213

3d. Behajthatatlan követelések és egyéb követelés jellegű tételek 630 272

3e. Elengedett követelések és egyéb követelés jellegű tételek 31 137

4� Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 22 924 1 913

5� Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -275 -10 589

6� Szállítói kötelezettség változása + 4 856 14 044

MVM-4
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Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

6/1. Korrekció részesedési viszonyos szállítók változása miatt 3 636 -8 149

6/2. Korrekció beruházási szállítók változása miatt 2 139 -1 288

6/3. Akvízició és dekonszolidáció miatt -10 741 74

7� Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 73 045 5 546

7/1. Korrekció nyereségadó kötelezettség változása miatt -1 641 -12 096

7/2. Korrekció osztalékkötelezettség változása miatt 2 0

7/3. Korrekció részesedési viszonyos szállítók változása miatt -3 636 8 149

7/4. Korrekció kapott előleg változása miatt 630 -1 769

7/5. Korrekció cash pool kötelezettség változása miatt 0 0

7/6. Korrekció kapott kölcsön változása miatt -6 5

7/7. Korrekció valós értékelés miatt 14 696 -18 100

7/8. Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt -17 0

7/9. Akvízició és dekonszolidáció és egyéb ok miatt -16 896 850

8� Passzív időbeli elhatárolások változása + -23 520 27 894

8/1. Korrekció halasztott bevételek változása miatt -12 972 -10 285

8/2. Akvízició és dekonszolidáció miatt -29 488 3 041

9� Vevőkövetelés változása + -33 220 7 739

9/1. Korrekció részesedési viszonyos vevők változása miatt 17 706 -357

9/2. Korrekció kapott előleg változása miatt -630 1 769

9/3. Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt -682 -2 904

9/4. Akvízició és dekonszolidáció miatt 18 201 -69

10a� Készletek változása + 2 371 -70 429

10a/1. Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt 1 646 1 373

10a/2. Korrekció térítés nélküli átvetel/többlet miatt 1 853 -403

10a/3. Korrekció értékvesztés/hiány/selejt miatt -658 -2 617

10a/4. Akvízició és dekonszolidáció miatt 0 -170
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Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

10b� Követelések kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben + 17 536 -196

ebből: cash pool követelés változása 0 0

10b/1� Korrekció osztalékelőleg változása miatt 0 0

10b/2� Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt 0 0

10b/3� Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt 5 1

10b/4� Korrekció részesedési viszonyos vevők változása miatt -17 706 357

10b/5� Korrekció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt 0 0

10b/6� Akvízició és dekonszolidáció miatt 320 0

10c� Követelések (vevőkövetelés, kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés 
nélkül) és értékpapírok változása + -21 525 -17 140

ebből: cash pool követelés változása 0 0

10c/1. Korrekció nyereségadó követelés változása miatt -5 385 1 295

10c/2. Korrekció osztalékelőleg változása miatt 0 0

10c/3. Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt -87 12

10c/4. Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt -41 -57

10c/5. Korrekció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt 0 0

10c/6. Korrekció valós értékelés miatt 6 857 -2 314

10c/7. Korrekció egyéb tartós követelés miatt -48 2

10c/8. Akvízició és dekonszolidáció miatt 7 481 118

11� Aktív időbeli elhatárolások változása + -28 793 -16 212

11/1. Korrekció értékvesztés miatt 2 0

11/2. Korrekció halasztott ráfordítás miatt 0 0

11/3. Akvízició és dekonszolidáció miatt 11 731 1 491

12� Fizetett adó (nyereség után) – -21 807 -21 443

13� Fizetett osztalék, részesedés – -7 508 -7 535

II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW -143 093 -180 715

14� Befektetett eszközök beszerzése - -124 393 -122 878
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Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

14a. Immateriális javak és tárgyi eszközök növekedése beszerzésből - -122 660 -121 194

14b. Beruházási szállító változása + -2 139 1 288

14c. Immateriális javakra és beruházásra adott előlegek változása + 466 -455

14d. Befektetett pénzügyi eszközök növekedése - -60 -2 517

15� Befektetett eszközök eladása + 544 34 280

16� Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása + 387 235

17� Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -364 -383

18� Kapott osztalék, részesedés + 2 437 5 376

19� Kisebbségi részesedés szerzés 6 370 -90 023

20� Tagvállalat megszerzése útján kifizetett (megszerzett) nettó pénzeszköz -28 144 -7 322

21 Tagvállalat értékesítése miatt kapott (kivont) nettó pénzeszköz + 70 0

III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW 38 800 130 155

22� Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 0 15 155

23� Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 0

24� Hitel, kölcsön felvétele + 604 230 616 990

25� Véglegesen kapott pénzeszköz + 12 211 10 604

26� Cash pool kötelezettség változása + -57 29

27� Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 0

28� Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése – 0 0

29� Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -532 708 -509 943

30� Véglegesen átadott pénzeszközök - -44 876 -2 680

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I.+II.+III. sorok) -4 143 -26 243

31� Devizás pénzeszközök átértékelése + 171 -306

V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV.+31. sorok) -3 972 -26 549
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Nukleáris biztonság, nukleáris 
felügyeleti összefoglaló

Az atomerőmű célul tűzte ki, hogy a biztonságos 
üzemeltetés mindenkori elsődlegessége mellett 
biztonságosan, optimális költségszinten és mű-
szakilag megalapozottan a lehető leghosszabb 
ideig termeli a villamos energiát� Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. működésére vonatkozó követel-
mények alapját az Atv�, az Atv� végrehajtásáról 
szóló 118/2011� (VII� 11�) sz� kormányrendelet és a 
rendelet mellékleteként kiadott Nukleáris Bizton-
sági Szabályzatok (NBSZ) tartalmazzák� Az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt követelmények 
maradéktalan teljesülését az OAH (Országos 
Atomenergia Hivatal) felé évente a Végleges Biz-
tonsági Jelentés részeként igazolja�

Az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsé-
ge (WANO) által összeállított, a tagerőművek ál-
tal leginkább alkalmazott biztonsági mutatókból 
álló üzemeltetési biztonsági mutatók rendszere 
évek óta segítséget nyújt az atomerőművet üze-
meltetőnek a működés, a fejlődés monitorozásá-
ban, továbbá lehetőséget biztosít a más erőmű-
vek teljesítményével való összehasonlításra, vala-
mint a biztonság javítását szolgáló források és 
prioritások megfelelő elosztására.

A WANO üzemeltetési biztonsági mutatók mel-
lett létezik a nemzetközi összehasonlításra kevés-
bé alkalmas, reaktor specifikus, inkább a belső 
tapasztalatok hasznosítása és az erőmű, illetve a 

személyzet biztonsági teljesítménye mérésének, 
azaz az önértékelésnek egyik eszköze az 
erőmű-biztonsági mutatórendszer (BMR) is.

A Paksi Atomerőmű évek óta alkalmazza a Bizton-
sági Mutatók Rendszerét, amely segítségével fo-
lyamatosan monitorozza és évente kiértékeli az 
alkalmazott biztonsági mutatókat, évente közzé-
téve a mutatókról szóló Biztonsági értékelést� Az 
értékelésben bemutatott biztonsági mutatók jel-
lemzik az atomerőmű biztonságos működését, és 
azt számszerűsített formában mutatják be. A 
WANO ajánlásokkal és jó gyakorlatokkal össz-
hangban az MVM Zrt� – mint az MVM Paksi Atom-
erőmű tulajdonosa - 2015 áprilisa óta az atom-
erőmű szervezeteitől függetlenül figyelemmel 
 kíséri és értékeli az atomerőmű nukleáris bizton-
ságát annak érdekében, hogy rámutasson a nuk-
leáris biztonság folyamatos fejlődésének a lehe-
tőségére és ezáltal segítse a biztonság legmaga-
sabb szintjének az elérését�

Az MVM PA 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 összehasonlításában nagyon hasz-
nos az, ha egy olyan – a WANO teljesítménymuta-
tók által mért – értéket használunk, ami visszatük-
rözi a blokk/erőmű teljesítményét. A több inpu-

tadatból kiszámított egyetlen értéket nevezik 
összetett indexszámnak� Az általános teljesít-
ményre vonatkozó külön érték biztosításán túlme-
nően, az indexszám bepillantást nyújthat azon 
speciális teljesítményterületekbe is, amelyek na-
gyobb figyelemmel vagy összpontosítással javít-
hatók� A WANO és annak tagjainak támogatása 
érdekében, a WANO-n belüli blokkokra vonatko-
zóan kiszámításra került egy teljesítménymutató 
összetett indexszám, amit gyakran egyszerűen 
csak „az indexszámként” említenek� 

Az indexszám egy egyedi blokkra kerül kiszámí-
tásra, értéke maximum 100 pont lehet (a nagyobb 
érték jobb teljesítményt mutat) és meghatározott 
WANO mutatók súlyozott átlaga�

MVM-1
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24. ábra: WANO MC VVER Index, 2019
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
biztonságának értékelése

Az MVM Zrt� Nukleáris Felügyeleti Osztálya (a to-
vábbiakban: NFO) a 2019-es év során figyelem-
mel kísérte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bizton-
sági mutatóinak alakulását, ezen mutatók a havi- 
és negyedéves jelentésekben bemutatásra és 
értékelésre kerültek� 

Az alább közölt diagramokon szemléltetjük a re-
aktorvédelmi működések 2010-2019. közötti ala-
kulását, valamint a nemzetközi skálán minősített 
események éves számának alakulását�

Reaktor kritikus állapota mellett bekövetkezett 
automatikus ÜV-1 működések száma

Stratégiai cél: 0 db

2019� évi célérték: 1 db

2019� évben a négy blokkon 1 esetben történt au-
tomatikus, 1. fokozatú üzemzavari működés, 
amely következtében a kitűzött stratégiai cél el-
érése nem sikerült. A működést kiváltó okok 
elemzését követően a MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. részéről megelőző intézkedések kerültek be-
vezetésre. A működés a nukleáris biztonságot 
nem veszélyeztette� 

Az éves célérték figyelembe vételével a mutató 
minősítése kiváló.

25. ábra: Automatikus ÜV-1 működések száma
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INES események száma

A skálát kezdetben az atomerőművekben bekö-
vetkező események minősítésére alkalmazták, 
majd kiterjesztették és átdolgozták annak érdeké-
ben, hogy alkalmazható legyen minél több, az 
atomenergia békés célú felhasználása során be-
következett esemény jelentőségének megítélé-
sére� Az INES skálát alkalmazni lehet a radioaktív 
anyagok és radioaktív források szállítása, tárolása 
és alkalmazása során bekövetkező események 
minősítéséhez is. Az eseményeket hét szinten mi-
nősítik a skálán: az INES 1-3 szinteket üzemzava-
roknak, míg az INES 4-7 szinteket baleseteknek 
nevezik� Azokat az eseményeket, amelyeknek 
nincs biztonsági jelentősége, skálán kívüli vagy 
skála alatti (INES 0) szintre minősítik. A sugárbiz-
tonsági vagy nukleáris biztonsági szempontból 
nem releváns események nem minősíthetőek a 
skála segítségével�

Nukleáris biztonság felügyelete  
az MVMben

Az MVM Zrt. csoportszintű szabályozási rendsze-
rén belül az NFO működését a „CsSz-17 Az MVM 
Csoport Nukleáris biztonsági felügyelet szabály-
zata” csoportszintű szabályzat és a „CsFu-17-01 
Az MVM Csoport Nukleáris biztonsági felügyeleti 
tevékenység” folyamatutasítás szabályozza�

Az MVM PA Zrt� a 04/2019 számú vezérigazgatói 
utasításban szabályozta az NFO működési köré-

26. ábra: Események az INES skálán
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vel kapcsolatos kötelezettségeit. A működés se-
matikus bemutatása a 27� ábrán látható�

Nemzetközi kapcsolatok

Az MVM Zrt� 2015� óta 3� kategóriás tagja az 
Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetségé-

nek, a WANO Moszkvai Központjának (WANO 
MC)� A WANO tagsággal kapcsolatos jogok gya-
korlása és kötelezettségek teljesítése az MVM 
szervezetein belül az NFO hatáskörébe tartozik�  
Az NFO kapcsolatot tart az európai országokban 
működő atomerőművek tulajdonos általi függet-
len felügyeletét ellátó kollégákkal�

Az MVM Zrt� WANO 3� kategóriás tagsága kap-
csán rendszeresek a WANO moszkvai Központja 
által a WANO kapcsolattartóknak szervezett sze-
mináriumok, amelyen az MVM Zrt. képviselője is 
részt vesz�

Az NFO ellenőrzései

Az NFO az alább felsorolt ellenőrzéseket hajtotta 
végre, és az azok során tapasztaltakat értékelő je-
lentés formájában megküldte az MVM Zrt� veze-
tésének és az MVM PA Zrt� vezérigazgatójának�

■	 Az MVM PA Zrt� üzemviteli folyamatainak elle-
nőrzése;

■	 Az MVM PA Zrt� tartalék alkatrész készletezési 
gyakorlatának ellenőrzése;

■	 Az MVM PA Zrt. atomerőművi blokkok üzemel-
tetésének értékelése;

■	 Az MVM PA Zrt. atomerőművi blokkok üzemel-
tetés fenntartásának értékelése;

■	 A 2., 3. és 4. blokki főjavítás során a technológi-
ai helyiségek rendjének, a munkavégzés felté-
teleinek és a munkavégzési szabályok betartá-
sának ellenőrzése;

■	 Az MVM PA Zrt� vegyészeti tevékenységének 
ellenőrzése;

■	 Az MVM PA Zrt. működését meghatározó folya-
matok teljesítményének ellenőrzésére, mérésé-
re szolgáló tevékenységek értékelése;

■	 Az MVM PA Zrt� tervezési és üzemi tartalék ke-
zelési tevékenysége�

27. ábra: Az NFO működése



MELLÉKLETEK INTEGRÁLT JELENTÉS | 2019 192

Tagság egyesületekben és külső 
kezdeményezésekben

50Hertz 
AFEER
Ágazati Készségtanács
APCS Power Clearing and Settlement AG 
ATEB
Atomic Energy Research Tudományos Tanács 
Bács- Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
BCSDH Magyarországi Üzleti Tanács a 

Fenntartható Fejlődésért; 
Békési Megyei Mérnöki Kamara
Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú 

Szervezete
Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai 

Egyesülete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara
BSP Southpool
Budapesti Építész Kamara
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Budapesti Ügyvédi Kamara
CEMS (Global Alliance in Management 

Education)
CEPN (CENTRE D’ETUDE SUR L’EVALUATION 

DE LA PROTECTION DANS LE DOMAINE 
NUCLEAIRE): tagság az ISOE-rendszerben

CEPS a�s� 
CKAIT – Cseh Mérnöki Kamara
Credit Management Szövetség
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
Dél-Dunántúli Építész Kamara
DLMS User Association
EEX
EFET 
Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
ELES, d�o�o� (Elektro-Slovenija) 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Energiapolitika 2000 Társulat (pártoló tagság)
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
EPEX Spot
ESO-EAD-Electricity System Operator 
ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat 

Egyesülés
Eurelectric Magyarországi Tagozat (EMT); 
European Nuclear Society
Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Felnőttképzők Szövetsége
FORATOM (ENISS)
Forrester Research Limited
Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok 

Szövetsége, 
Gazdaság-informatikai Fórum
GEODE
Gépipari Tudományos Egyesület
GIE (Gas Infrastructure Europe) tagság
Heves Megyei Mérnöki Kamara
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
HOA (Hungarian Outsourcing Association)
HTE
Hungarian Power Exchange HUPX Zrt�

HUNSUG (Magyarországi SAP Felhasználók 
Egyesülete)

IBEX
ICOM Magyar Nemzeti Bizottság (Múzeumok 

Nemzetközi Tanácsa)
Infrastruktúra Szövetség
International Gas Union
ISO 9000 Fórum Egyesület
ISO 9000 Fórum Közhasznú Társadalmi Szervezet
ISZT
IVSZ
JÁK Menedzsment Nonprofit Kft.
JAO
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara
Joint Venture Szövetség
Keszthelyi Turisztikai Egyesület
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány
Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége
MAGÉSZ, Magyar Acélszerkezeti Szövetség
Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete
Magyar Atomfórum Egyesület
Magyar Bányászati Szövetség 
Magyar Credit Management Szövetség
Magyar Elektromobilitás Szövetség
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Magyar Elválasztástudományi Társaság
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
Magyar Értékelemzők Társasága
Magyar Gépipari és Energetikai Országos 

Szövetség (MAGEOSZ)

102-13
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Magyar Hidrológiai Társaság
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Ipari Karbantartók Szervezete
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-

Orosz Tagozata
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési 

Társaság
Magyar Mérnöki Kamara
Magyar Minőség Társaság
Magyar Nemzetfotósok Szövetsége Egyesület
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
Magyar Szabványügyi Testület
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek 

Szövetsége
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
Magyar Vállalkozói Szalon
Magyarországi Vezető Informatikusok 

Szövetsége VISZ
MEKSZ – Magyar Energiakereskedők Szövetsége 

– rendes tagság
MKSZ Pártolói Tagság
MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) tagság
Munkaadók és Gyáriparosok Országos 

Szövetsége
MVM Partner Zrt�: Közüzemi Mérlegköri tagság
MVM SE

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság
Nuclear Generation II & III Association 

(NUGENIA)
Okos Jövő Innovációs Klaszter Nonprofit Kft.
OKTE
OPCOM
Országos Atomenergia Hivatal  

(NUCNET-tagság)
Országos Emelőgépes Egyesület
OTE
OVIT Sportegyesület
Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület
PSE- Polskie Sieci Eletroenergetyczne
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs 

Országos Egyesület

RTE-Réseau de Transport d’Électricité
SEECAO (MPHOR és MPMAC)
SEEPEX 
SEPS a�s� 
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok 

Országos Szövetsége 
Tennet 
Tolna Megyei Iparkamara
Transelectrica 
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
Villamosenergia – ipar a Sportért Alapítvány
Villamosenergia-ipari Társaságok Munkáltatói 

Szövetsége (VTMSZ)
WANO
WSE InfoEngine S�A� 
Zala Megyei Mérnöki Kamara
Zánkai Üdülő Egyesület
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FÜGGETLEN TANÚSÍTÓ LEVÉL
Az MVM Csoport 2019. évi Integrált 

Jelentésének hitelesítése 
 

Tanúsító levél 
 

 

 
A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért hitelesítette az MVM Csoport 2019. évi Integrált Jelentését. Az Egyesület arra vállalt kötelezettséget, hogy 
szakértő, független harmadik félként hitelesíti a társaságcsoport jelentését.  

A JELENTÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPJA 

• a jelentés tartalmának összevetése a GRI (Global Reporting Initiative) Standards alapelveivel és a GRI által a megfelelési szintnek és a szektornak 
megfelelően javasolt fenntarthatósági indikátorokkal; 

• interjúk a társaságcsoport vállalatainak vezetőivel, munkatársaival, az Integrált Jelentés írásába és szerkesztésébe bevont munkatársakkal; 
• adatellenőrzés, a jelentés adatainak szúrópróbaszerű ellenőrzése; 
• a társaságcsoport fenntarthatósági teljesítményének megismerése, és a jelentésben írtak hitelességének, megbízhatóságának és teljességének 

ellenőrzése; 
• Stratégiai Fenntarthatósági Audit – a fenntarthatósági teljesítmény értékelése gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzióban.  

A 2019. évi Integrált Jelentés hitelesítési folyamata 2020 tavaszán, pandémiás helyzetben zajlott. Az interjúkat videokonferencia keretében tartottuk meg, a 
kérdések egy részét, az adatellenőrzést írásban folytattuk le. Korlátozott volt a Stratégiai Fenntarthatósági Audit elvégzésének lehetősége. 

A Jelentés megismerése, illetve a hitelesítési folyamat során nem merült fel olyan körülmény, tény vagy adat, amely a társaságcsoport 2019. évi 
Fenntarthatósági Besorolásában lényeges változást okozott volna az előző évi besoroláshoz képest, így az MVM Csoport 2020. évi Stratégiai Fenntarthatósági 
Auditjának eredményeképp a fenntarthatóságra a következő összesített jellemzést adjuk: 

Fenntartható, gazdaságilag jól teljesít, társadalmilag és környezetileg felelős és példamutató.    

A hitelesítési folyamat eredményeként az Integrált Jelentés értékelésének eredményét és a módosítási javaslatokat az MVM Zrt. Környezetvédelmi Osztálya 
részére Értékelő levélben adtuk át. A javaslatok és kérdések jelentős részét a vállalat megválaszolta és beépítette a 2019. évi Integrált Jelentésébe, más 
részét a következő jelentések írásakor veszi figyelembe, a javaslatok elvetése esetén azt indokolta. 

VÉLEMÉNY 

Az MVM Csoport 2019. évi Integrált Jelentése a GRI Standards jelentéstételi iránymutatás tartalmi és minőségi alapelvei szerint készült, a GRI Standards Core 
megfelelési szint szerinti indikátorokat, valamint az energiaiparra, az olaj- és gáziparra vonatkozó szektorspecifikus indikátorokat is közzé teszik.  
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A Jelentés a lényegességi elemzés által kiemelt, mind a 11 fontosnak minősített területéhez kötődően jelenti a három alap indikátort  és legalább egy specifikus 
indikátort. Megjegyzendő, hogy a lényeges területeket érintően a „vezetői megközelítés értékelése” indikátorok részletesebb kifejtését javasoljuk a jövő évi 
jelentésben annak érdekében, hogy ezek az indikátorok mind teljesebb képet mutassanak. A kötelező indikátorokon túl vállalatspecifikus indikátorokat is 
tartalmaz a jelentés („MVM” indikátorok).  
A fentiek szerint az MVM Csoport 2019. évi Integrált Jelentése teljesíti és meghaladja a GRI Standards Core szint alapkövetelményeit.  
 
Az Integrált Jelentés - annak komplexitása és terjedelme ellenére - egy jól olvasható, érthető és konzisztens beszámoló. A hitelesítési folyamat során 
meggyőződtünk arról, hogy a fenntarthatóság szempontjai a vállalatcsoport működésébe és stratégiájába beépültek. A Jelentésben közölt adatok 
szúrópróbaszerű ellenőrzésével és a munkatársakkal folytatott interjúkkal a GRI Standards iránymutatás tartalmi és minőségi elvárásait ellenőriztük, a Jelentés 
a szabvány alapelveinek, úgymint a lényegességnek, a teljességnek és a fenntarthatósági összefüggések feltárásának eleget tesz. A Jelentés megfelel a GRI 
Standards minőségi, megbízhatósági paramétereinek, úgymint a kiegyenlítettség, a pontosság, az egyensúly, az időszerűség, a megbízhatóság és az 
összehasonlíthatóság.  
 
A Jelentés bemutatja az ENSZ 2030-ra szóló Fenntartható Fejlődési Céljai (az SDG-k) közül azt a 12 fenntarthatósági célt, amely az MVM Csoport stratégiai 
célkitűzésének alapjául szolgál. 

JAVASLATOK A FENNTARTHATÓSÁGI TELJESÍTMÉNNYEL, TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN 

- Az MVM Vállalatcsoport legfontosabb gazdasági sajátossága, hogy az ellátásbiztonság, tehát a társadalmi cél fontosabb, mint a profittermelés. 
Társadalmi felelősségvállalásként javasoljuk, hogy a vállalatcsoport ezt a hozzáállást jó példaként aktívan terjessze a nagyvállalatok körében. 

- Javasoljuk a vállalatcsoport tagjainál a dekarbonizáció további folytatását a fosszilis energiahordozók részarányának csökkentésével és a megújulók 
részarányának növelésével; ide értve az elektromos és más alternatív meghajtású járművek körének, emellett a töltőhálózatnak a növelését, illetve az 
energiatárolás területén az innovatív megoldások kifejlesztését.  

- Javasoljuk, hogy az MVM, mint társadalmilag példamutató, magyar állami tulajdonú társaság elsőként dolgozzon ki egyenlőségi politikát, amelyben a 
vállalaton belüli (juttatások igazságos elosztása, minimálbér és felsővezetés kompenzációs csomagjának aránya) és a társadalmi egyenlőségre 
(energiaszegénység leküzdése) fogalmaz meg átlátható célokat és programokat. 

- Javasoljuk a fenntarthatósági szempontok beépítését a vállalatcsoport vezetőinek és munkavállalóinak teljesítményértékelésébe. 
JAVASLATOK AZ INTEGRÁLT JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN 

- A Jelentés adattartalma jelentősen meghaladja a GRI Standards Core szintet, ezért javasoljuk gap analízis elvégzését a GRI Comprehensive szint 
eléréséhez. 

- A vállalatcsoport mérete évről-évre változik, ami nehezíti az idősoros adatok értelmezését, értékelését. Javasoljuk a jövőre nézve a kiugró adatok 
magyarázatát, és a korábbi számítás szerinti adatok feltüntetését is. 
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- Javasoljuk a vállalatcsoportra specifikus, a GRI Standards indikátor-struktúrájának megfelelő adatgyűjtő szoftver kifejlesztését és bevezetését. 
- Javasoljuk a következő évi jelentésben és a vállalatcsoport stratégiájában az MVM Csoport tevékenységéhez közvetlenül köthető Fenntartható 

Fejlődési Célok (SDG-k) szűkítését, és a hozzájuk tartozó alcélok és indikátorok összekapcsolását a vállalatcsoport fenntarthatósági célkitűzéseivel és 
teljesítményével.  

- Javasoljuk a társaságcsoport által termelt és szállított villamos energiára vonatkozó éves szintű üvegházhatású gáz emissziós faktor számítását, 
használatát és közérdekű adatként történő közzétételét az egyre növekvő számú hazai karbonlábnyom számítások támogatása érdekében. 

 

 
 

Herner Katalin Dr. Trenyik Tamás 
ügyvezető igazgató programvezető  
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Besorolás Helyi gazdasági szerep Környezeti 
hatások Társadalmi felelősség Fenntarthatóság 

összességében 

Fenntartó 

Tevékenysége gazdaságilag 
példamutató, önzetlen. Nem célja a 

növekedés. Elfogadja a hosszú távon 
(>10 év) megtérülő fenntarthatósági 

programokat is. Megszűnése, 
elköltözése veszteség lenne a helyi 

közösségnek.  

22
-2

5 

Környezetileg kiváló, túlteljesíti a 
követelményeket. Működése példa- és 

értékmutató, tevékenysége, termékei és 
szolgáltatásai hozzájárulnak a környezet 

védelméhez. 

22
-2

5 

Társadalmilag élenjáró, működése és 
termékei széles körben szolgálja 

érintettjei javát, sokat tesz a 
közösségért, társadalomért. 

22
-2

5 

Fenntartható és fenntartó, nem 
csak példamutató, de pozitív 

hatása messze túlnyúlik 
tevékenységén. 

66
-7

5 

Közösségi 

Hazai irányítású. Gazdaságilag kiváló, 
hosszútávra tervez. Hasznos 

termékekkel és előnyös piaci szereppel, 
gazdaságilag erősíti a társadalmat. 

18
-2

1 

Környezetileg kiváló, "túlteljesíti" a 
követelményeket, a környezetbarát 
technológia aránya jelentősen nő. 

Tevékenysége során szem előtt tartja a 
környezeti fenntarthatóságot.  

18
-2

1 

Társadalmilag kiváló, működése és 
termékei a helyi közösség javát 

szolgálja. 
 

18
-2

1 

Fenntartható, gazdaságilag jól 
teljesít, társadalmilag és 
környezetileg felelős és 

példamutató.  

54
-6

5 

Megfelelő 

Gazdaságilag átlagos teljesítményű, de 
csak kevés tulajdonos és vevő lát 

hasznot, nem teljesen idegen test a helyi 
közösségben. 

13
-1

7 

Környezetileg megfelelő, de nem 
példamutató, azaz környezeti előírások 

teljesítésére törekszik, nem pedig a 
terhelés minimalizálására. Vannak a 

javulásra irányuló programok. 

13
-1

7 

Társadalmilag elfogadható, próbálja 
az emberek javát szolgálni, de 
helyzetéből (alaptevékenység, 

nagyság) eredően még sok a kérdőjel 
körülötte. 

13
-1

7 

Részben fenntartható, 
elfogadható, a gondok nagy része 

megszűnne, ha minden cég 
legalább ilyen lenne. 

39
-5

3 

Öncélú 

Gazdaságilag rövidtávon életképes, de 
tevékenysége igazságtalan, 

tucatterméket állít elő, aránytalan 
hasznot juttatva keveseknek. 

8-
12

 Környezetileg felelőtlen, tevékenysége 
és termékei indokolatlanul terhelik a 

természeti létfenntartó rendszereket és 
az egészséget. 

8-
12

 Társadalmilag felelőtlen, dolgozóit és 
fogyasztóit megkárosítja, hozzájárul a 

társadalmi konfliktusokhoz és 
igazságtalansághoz. 

8-
12

 Gazdaságilag életképes, de nem 
fenntartható, ha eltűnik, a cég és 

terméke nem fog senkinek 
hiányozni a haszonélvezőkön kívül. 

24
-3

8 

Kártevő 

Gazdaságilag elfogadhatatlan vagy 
teljesen életképtelen, másokon 

élősködik, nem hoz létre értéket, vagy 
illegális tevékenység. 

4-
7 

Környezetileg kockázatos és 
szabálytalan, súlyosan szennyezi és 
rombolja az emberi az egészséget, a 
természeti létfenntartó rendszereket. 

4-
7 

Társadalmilag elfogadhatatlan, 
kizsákmányoló, termékei és 

tevékenysége károsan befolyásolják 
az embereket, bajkeverő vándorcég. 

Öröm a távozása. 

4-
7 

Nem fenntartható, gyors 
haszonban gondolkodik. Fel kell 
számolni vagy azonnal teljesen 

átalakítani. 

12
-2

3 
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RÖVIDÍTÉSEK, MAGYARÁZATOK, DEFINÍCIÓK
Aktivitás: az adott anyagmennyiségben másod-
percenként végbemenő radioaktív bomlások szá-
ma� Egysége a Bq (becquerel)� 1 Bq = 1/sec�

Alállomás: villamos hálózati csomópont� Az azo-
nos feszültségszintű hálózati elemeket az alállo-
másokban kapcsolókészülékek (megszakítók, sza-
kaszolók, gyűjtősínek) segítségével kötik össze. A 
különböző feszültségszinteket a transzformátorok 
itt kapcsolják össze� 

Átvitel: a villamos energia átviteli hálózaton ke-
resztül történő továbbítása.

Átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szol-
gáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkeze-
teket is –, a hozzá tartozó átalakító és kapcsoló 
berendezésekkel együtt�

Autonómköri dekontaminálás: az atomerőmű le-
szerelése során az átmeneti időszakban a rend-
szerek leürítését, az üzemi közegek eltávolítását, 
a helyiségek fal és padló burkolatainak tisztítását 
jelenti�

BAT technológia: elérhető legjobb technika (Best 
Available Techniques) – Az egységes környezet-
használati (IPPC) engedély egyik elvárása, amely 
szerint az engedélyes a racionálisan elérhető és 
bevezethető legjobb technológiát kell, hogy al-

kalmazza, amelynek a környezeti terhelése ösz-
szességében a legkisebb�

B2B ügyfelek: Business-to-Business, azaz adott 
vállalkozás más vállalkozásoknak értékesíti szol-
gáltatásait�

B2C ügyfelek: Business-to-Customer, azaz adott 
vállalkozás magánszemélyeknek értékesíti szol-
gáltatásait�

B2G ügyfelek: Business-to-Government, azaz 
adott vállalkozás állami vállalatoknak értékesíti 
szolgáltatásait, pl� közbeszerzés formájában�

BITT RS03/232 POR TL környezeti dózismérők: a 
környezeti gamma-sugárzás dózisteljesítményé-
nek mérésére szolgáló mérőszondák, melyeket az 
atomerőmű környezetében üzemelnek és a méré-
sek során az atomerőmű bizonyítani tudja, hogy 
normál üzemmenetben nincs a megengedettnél 
nagyobb hatással a környezetre�

Black start (erőmű): külső energiaforrás nélkül is 
indulni képes (általában tartalék) erőmű.

CIGRÉ: Nagy Villamosenergia-rendszerek Taná-
csa (Conseil International des Grands Réseaux 
Électriques); egy párizsi központú nemzetközi 
szervezet�

DANUBEPARKS nemzetközi program: A Duna 
men tén található, jelenleg 16 védett élőhely háló-
zata�

Dekontaminálási művelet: a felületi radioaktív 
szennyeződések részleges vagy teljes eltávolítása 
fizikai, kémiai/elektrokémiai vagy biológiai eljá-
rással�

Demokratizáció: olyan irányzat az energiapoliti-
kában, amely erősíti a kis- és nagyfogyasztók, ill. a 
polgárok szerepét�

EBITDA: pénzügyi mutatószám, a kamatok, vala-
mint az adózás és értékcsökkenési leírás előtti 
eredményét jelenti, az Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization rövidítése� 
A vállalat aktuális üzleti eredményességét tükrözi, 
mivel független attól, hogy milyen annak tő-
keszerkezete (kamatot fizet-e vagy osztalékot); 
hogy veszteséges vagy nyereséges-e az adott 
vagy a megelőző években és hogy mennyit köl-
tött beruházásokra a múltban�

EDHL: Egységes Döntési Hatásköri Lista�

Elektrifikáció: villamosítás, elektromos létesítmé-
nyek létrehozása�
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Életciklus (elemzés): egy termék vagy folyamat 
teljes élettartama alatti környezeti hatások ösz-
szessége�

Elismert vállalatcsoport: az összevont, konszoli-
dált éves beszámoló készítésére kötelezett, lega-
lább egy uralkodó tag és legalább három, az ural-
kodó tag által ellenőrzött tag által kötött uralmi 
szerződésben meghatározott, egységes üzletpo-
litikán alapuló együttműködés.

Elosztó hálózat üzemeltető (Distribution System 
Operator – DSO): A Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal engedélye alapján a villa-
mos energia, valamint gáz elosztását végző társa-
ság, mely tevékenységi területén felelős az elosz-
táson túl a hálózatfejlesztésért, üzemeltetésért, 
karbantartásért is�

End-to-end kiszolgálás: az üzleti folyamat elem-
zése és optimalizálása az ügyfélnél kezdődik és 
ott is ér véget� Az end-to-end egy végponttól 
végpontig tartó folyamat, amely egy termék vagy 
egy szolgáltatás teljes és átfogó szemléletét je-
lenti� Bármely ügyfélakció minden esetben egy 
reakciót, egy választ vált ki a szolgáltatóból, mely-
nek címzettje ismét az ügyfél�

Energia Teljesítmény Mutató (ETM): energetikai 
irányítási rendszer eleme, egy szervezet energia-
felhasználását vagy -hatékonyságát mérő önkén-
tesen megállapított, mérhető érték.

Energiairányítási rendszer: az energiafelhaszná-
láshoz, energiagazdálkodáshoz kapcsolódó ténye-
zők és feladatok optimalizálására, műszaki szem-
pontú energetikai vizsgálatok és mérések lefolyta-
tására, a munkatársak energiatudatosságának 
növelésére, a folyamatos energetikai fejlesztésre 
és végső soron a szervezet energia fogyasztásának 
csökkentésére kialakított irányítási rendszer�

Energiarendszerek konvergenciája: az a folyamat, 
melynek során a különböző energiaformák (villamos 
energia és hő, valamint üzemanyagok) előállítási fo-
lyamatainak összekapcsolódása valósul meg�

Energiatermelés dekarbonizálása: az energia-
termelés során a kibocsátott szén-dioxid mennyi-
ségének folyamatos csökkentése, illetve a CO2 ki-
bocsátásmentes energiatermelés megvalósí tása�

ENTSO-E: Európai Villamosenergia-átviteli Rend-
szerirányítók Szervezete, brüsszeli székhelyű, 35 
országból 42 tagot számláló szervezet�

Érintetti Fórum: az első színtere annak a hosszú 
távú érintetti párbeszédnek, amelyben éves szinten 
lehetőség nyílik az MVM Zrt. fenntarthatósági telje-
sítményének bemutatására, lényeges ügyeinek re-
videálására a GRI Standards jelentéstételi folya-
matban meghatározott követelmények szerint�

Értéklánc: az értéket létrehozó fő tevékenység(ek) 
és azt szolgáló kiegészítő tevékenység(ek) össze-
kapcsolódása�

EU ETS kibocsátási egység (EUA): az EU kibocsá-
tás-kereskedelmi rendszerének olyan egysége, 
melyeket az ÜHG-kibocsátó vállalatok ingyenes 
kiosztás formájában kapnak, vagy árverésen vásá-
rolnak annak érdekében, hogy ezzel fedezzék az 
általuk kibocsátott ÜHG mennyiségét�

EURELECTRIC: az európai villamosenergia-ipar 
egészét átfogó brüsszeli székhelyű szervezet, mely 
32 országból 34 teljes jogú taggal rendel kezik�

Exogén adottság: külső, a szervezeten kívülről 
származó adottság�

Fogyasztó (igény) oldali befolyásolás (DSM – De-
mand Side Management): az energiafogyasztási 
szerkezet (az energiafogyasztás időbeli eloszlásá-
nak) befolyásolása, pl� a fogyasztási csúcsok csök-
kentése érdekében (tarifával, központi szabályo-
zással)�

Fűtőerőmű: olyan hőerőmű, amely a hőszolgálta-
tás mellett villamos energiát is termel. Elsősorban 
városokban vagy ipari körzetekben létesítik, ahol 
kommunális vagy ipari célú hőigény jelentkezik. 
Előnye, hogy a kapcsolt termelés összhatásfoka 
magasabb, mintha a két terméket külön állítanák 
elő.

Gázturbinás erőmű: a gázturbinás erőműben a 
generátort forgató turbinát a tüzelőanyag elége-
tésekor keletkező forró gázok közvetlenül, köz-
benső gőztermelés nélkül hajtják meg.
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HUPX: HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia- 
piac Zrt., a magyar villamosenergia-piac működ-
tetője, többek között a referenciaár megadását, 
valamint a tőzsdei kereskedési felületet biztosítja.

INES: International Nuclear Event Scale (Nemzet-
közi Nukleáris Esemény Skála) – Az atomerőmű-
vek által jelentett események, üzemzavarok és 
balesetek biztonsági besorolása�  

Internet of things (IoT): a „dolgok internete” 
az egyedileg azonosítható fizikai objektumok, 
eszközök összekapcsolása az interneten keresztül, 
vagy egy az internethez hasonló struktúrában� 

JAO: Joint Allocation Office, egy luxembourgi 
székhelyű szervezet, mely a határokon átnyúló vil-
lamosenergia-kapacitás allokációját végzi�

K+F: Kutatás és Fejlesztés�

Kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés (kap-
csolt termelés): Villamos energia és hő előállítása 
ugyanazon energiatermelő egységben. A kap-
csolt termeléssel csökken az energia-felhasználás 
és a káros anyagok kibocsátás�

Kármentesítés: Környezetszennyezést követően 
a talajban és/vagy a felszín alatti vizekben vissza-
maradt szennyeződés felmérése, a szennyeződés 
mértékének meghatározása és a környezeti károk 
mérséklését, illetve felszámolását célzó tevékeny-
ség(sorozat)�

Klímasemlegesség: a fosszilis energiahordozók 
felhasználásának csökkentésével párhuzamosan a 
karbonsemleges, azaz a nukleáris és a megújuló 
energiaforrások felhasználásának növelése követ-
keztében az üvegházhatású gázok kibocsátását 
minimálisra tudjuk csökkenteni, a fennmaradó ki-
bocsátást pedig például az erdők, talajok szénel-
nyelő képességének javításával tudjuk ellentéte-
lezni, elérve azt, hogy az emberi tevékenység 
semleges hatással legyen az éghajlatváltozásra�

Kogenerációs blokk: lásd fűtőerőmű.

Kollektív szerződés: munkáltató(k) és a munkavál-
lalók érdekeit képviselő szervezet(ek), szakszerve-
zet(ek) között a munkaviszonyt szabályozó, jogo-
kat és kötelezettségeket megállapító szerződés. 

Kombinált ciklusú erőmű: A gázturbinás erőmű 
egyik fajtája. A kombinált ciklusú erőműben a gáz-
turbinából kiáramló forró füstgázt hőhasznosító ka-
zánba vezetik, és hőenergiáját felhasználva gőzt 
termelnek. Az így kapott gőz turbinát hajt meg és 
villamos áramot termel, de hőszolgáltatásra is hasz-
nosítható. A kombinált ciklusú erőművek hatásfoka 
kedvezőbb, mint a hagyományos hőerőműveké.

Kompetencia (modell): egy munkakör vagy mun-
kafolyamat ellátásához szükséges képességek és 
személyes karakterek meghatározása�

Konszolidáció: több, azonos tulajdonosi körhöz 
tartozó társaság összevont (konszolidált) éves be-

számolójának összeállításához szükséges számvi-
teli eljárás, módszertan�

Környezetközpontú Irányítási Rendszer: egy 
szervezet (cég) belső irányítási rendszerének a 
környezettel, a környezetvédelemmel kapcsola-
tos része. Jellemzően az MSZ EN ISO 14001:2015 
szabványon alapul�

Közös vezetésű vállalkozás: az a gazdasági társa-
ság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat 
konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt 
egy (vagy több) másik vállalkozás az anyavállalat 
szerinti jogosultságokkal paritásos alapon – lega-
lább 33 százalékos szavazati aránnyal – rendelke-
zik. A közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostár-
sak közösen irányítják�

Lényegességi mátrix: lényegességi szempontok 
ábrázolása külső és belső érintett felek szempont-
jából�

Méltányos Átállási Mechanizmus (JTM = Just 
Transition Mechanism): a gazdasági, a közlekedé-
si és az energiaszektor fenntartható, karbonsem-
leges, úgynevezett zöld gazdaságra való áttérést 
elősegítő, az Európai Bizottság által meghirdetett 
százmilliárd euró értékű beruházási csomag, 
amely célja, hogy 2050-re karbonsemleges gaz-
dasággá alakítsa Európát�

METÁR aukció: a Megújuló Energia Támogatási 
Rendszer keretében meghirdetett pályázat és tá-
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mogatás kiosztása a megújuló energiaforrások-
ból előállított villamos energiát termelő vállalko-
zásoknak, melynek keretében a megtermelt ener-
giát a piacihoz képest emelt áron, mintegy 
támogatott formában veszi át a rendszerirányító�

Nemzeti blue chip társaság: olyan hazai társasá-
gok részvényei, amelyek kapitalizációja a 100 mil-
lió dollárt meghaladja és Londonban is forgal-
mazzák ezeket�

Okosmérés: a fogyasztást (annak pillanatnyi érté-
két) folyamatosan mérő, azt az adatközpontba 
visszajelző eszköz. Főbb előnyei a fogyasztás nyo-
mon követhetősége, a tarifálás és a számlázás 
megkönnyítése�

Paritásos munkavédelem (-i testület): a munka-
védelmi képviselőket és a munkáltatókat egya-
ránt magába foglaló, munkavédelmi kérdésekben 
illetékes testület� 

Rekultiváció: egy terület használat és/vagy kör-
nyezetszennyezés utáni, eredeti (természetes) ál-
lapotának visszaállítása�

Rendszerirányítás: a villamosenergia-rendszer 
üzemének folyamatos felügyelete. Fő feladata a 
villamosenergia-rendszerben a felhasználás és 
termelés egyensúlyának állandó biztosítása (ellá-
tásbiztonság)�

RIBE és KS (Birdmark) eltérítő szerelvények: villa-
mos távvezetékre szerelhető madáreltérítő eszkö-
zök, melyek az ütközéses madárelhullások számát 
hivatottak csökkenteni�

Rozsdaterületek, rozsdaövezetek: használaton 
kívül került vagy alulhasznosított, általában lerom-
lott fizikai állapotban lévő és/vagy környezet-
szennyezéssel terhelt egykori iparterületek, gaz-
dasági területek, illetve elhagyott, használaton 
kívüli laktanyaterületek�

SAP: a világ egyik vezető integrált vállalatirányítá-
si rendszere� Eredeti neve „Systemanalyse und 
Programmentwicklung”, jelentése „rendszere-
lemzés és programfejlesztés”� Újabb neve „Syste-
me, Anwendungen und Produkte in der Datenve-
rarbeitung”, jelentése: Rendszerek, alkalmazások 
és termékek az adatfeldolgozásban�

SAP SRM: Supplier Relationship Manager – az 
SAP egyik újabb modulja/alkalmazása, az e-busi-
ness, internetre épülő üzleti alkalmazás/megol-
dás jelentése� 

SLA mutató: Service Level Agreement, azaz Szol-
gáltatási Szint Megállapodás. A megrendelő és 
a szolgáltató a szerződés megkötésekor azt is 
rögzítik, hogy a kapott szolgáltatásnak milyen mi-
nimális feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, 
hogy azt a megrendelő jó teljesítésként elfogad-

ja, továbbá meghatározzák a szolgáltatási minő-
ség mérésének pontos folyamatát, mutatószá-
mait is�

TSCNET: müncheni székhelyű vállalat, mely integ-
rált szolgáltatásokkal biztosítja a villamos rend-
szer irányítók számára a biztonságos működést. 

Utility scale: közmű méretű energetikai rendsze-
rek, melyek teljesítménye 1 MW feletti�

VER BT: Villamosenergia-rendszer beépített telje-
sítőképessége.

Villamosenergia-rendszer: a rendszerirányító által 
irányított erőművek, átviteli és elosztó hálózatok 
összessége�

WBCSD GHG Protocol: World Business Council 
for Sustainable Development Greenhouse Gases 
Protocol (www�ghgprotocol�org)�

XBID: a napon belüli piac-összekapcsolás megva-
lósítását biztosító, nemzetközi együttműködés 
elnevezése, melynek célja, hogy rugalmasabbá 
váljon a villamosenergia-kereskedelem�

Zsinóráram: folyamatosan (24 órában) rendelke-
zésre álló áram (ellentétben a csúcsidőszakban 
rendelkezésre álló kapacitással). Termelői jellem-
zően a nagy (pl. atom-) erőművek.

http://www.ghgprotocol.org
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IMPRESSZUM
Kiadja az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.)
Felelős kiadó: Kóbor György elnök-vezérigazgató 
Tartalomért felelős szerkesztő: Latorcai Zsombor Lóránd EBKM igazgató

Ágh Mária MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Alkér Zoltán MVM Zrt�

Dr� Angyalné Kiss Bernadett Ibolya MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Antal Edina MVM Zrt�

Antal József István NKM Földgázhálózati Kft�

Babidorics Judit NKM Energia Zrt�

Dr� Baghy Petra NKM Energia Zrt�

Baka József ATOMIX Kft�

Bakos Tamás MVM Zrt�

Bakos Richárd MVM Partner Zrt�

Bálint Norbert NKM Mobilitás Kft�

Balogh Richárd MAVIR ZRt�

Balogh Szabolcs NKM Mobilitás Kft�

Baracsi Berta MVM Zrt�

Baranyai Csaba MAVIR ZRt�

Baranyi Krisztián MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Bárkányi Csaba MAVIR ZRt�

Dr� Bársony Balázs MFGK Zrt�

Bartusné Czalbert Mária Viktória MVM Zrt�

Belák Tibor MVM Partner Zrt�

Bertalan Zsolt MVM Zrt�

Bérci Mariann MVM Zrt�

Berki Ferenc MVM Zrt�

Biczók András MAVIR ZRt�

Bíró György MAVIR ZRt�

Borbély Zsolt MVM MIFŰ Kft.

Bucsi Zoltán MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt./ NKM 
Oroszlányi Szolgáltató Zrt�

Budavári Tamás János MVM Zrt�

Bús Nikolett Katalin MVM XPert Zrt�

Csanádi András ATOMIX Kft�

Cseh Margit MVM NET Zrt�

Dr� Cseh Tamás Zoltán MVM Zrt�

Csendes-Deák Ágnes Zsuzsanna NKM Energia Zrt�

Csép Balázs MVM Zrt�

Csík Szilvia MVM Zrt�

Csordás Gábor MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Czakó Gábor NKM Ügyfélkapcsolati Kft�

Czinege Kornél MVM Partner Zrt�

Dankó Gergely Római Irodaház Kft�

Dencs László Magyar Földgáztároló Zrt�

Diós Nikolett NKM Földgázhálózati Kft�

Dudinszky Zoltán NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt�
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Éliás Gergely MVM Zrt�

Elter Enikő MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Erdei Attila MVMI Zrt�

Fáber Dániel MVM Zrt�

Fábián Tímea Magyar Földgázkereskedő Zrt.

Fábiánné Ziman Erika Magyar Földgázkereskedő Zrt.

Farkas János MAVIR ZRt�

Fehér Alexandra MVM Zrt�

Fehér Tibor MVM Zrt�

Fluck Benedek MVM Zrt�

Földi Melinda MVM Zrt�

Fritsch László Magyar Földgáztároló Zrt�

Geiszler Péter MAVIR ZRt�

Gellei Ákos Imre Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt�

Gémes Anna MVM Zrt�

Gombor Melinda MVM Zrt�

Göttli Józsefné MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Gráczia Judit MVM XPert Zrt�

Greff Katalin MVM GTER Zrt�

Gurzó Tamás Magyar Földgáztároló Zrt�

Gyurity Szvetlána MVM Zrt�

Halbritter Mária MVM Zrt�

Harmatos Magdolna MVM Zrt�

Herceg Brigitta MVM Partner Zrt�

Herczeg András MVM Zrt�

Hiezl Gábor NKM Energia Zrt�

Horváth Anna MVM XPert Zrt�

Horváth Kinga MAVIR ZRt�

Horváthné Pázmány Petra Réka MVM Zrt�

Huber Zoltán NKM Energia Zrt�

Jákó Eszter Júlia MVM Zrt�

Jámbor István MVM Zrt�

Job Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft�

Juhász Péter MVM Zrt�

Juhász Sándor MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt./ NKM 
Oroszlányi Szolgáltató Zrt

Juhász Tamás MVM BSZK Zrt�

Karácson László Gábor NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt�

Katonka Gábor NKM Energia Zrt�

Kató Zoltán NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt�

Kis György MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Dr� Kiss Csaba MVM Zrt�

Kiss László Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt�

Knollmajer Tamás MVM Zrt�

Kóbor György MVM Zrt�

Koroly Máté MVM Zrt�

Korom Norbert MVM ERBE Zrt�

Kotán Attila MAVIR ZRt�

Kovács István MVM Zrt�

Kovács Katalin NKM Optimum Zrt�

Kovács Mária Rába Energiaszolgáltató Kft�

Kovács Máté MVM Zrt�

Kovács Viktória MVM Zrt�

Kozsár Csaba MVM Zrt�

Kuttor Ágnes MVM MIFŰ Kft.
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Lakó Judit MVM Zrt�

Latorcai Zsombor Lóránd MVM Zrt�

Lázár Mózes MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt./ NKM 
Oroszlányi Szolgáltató Zrt�

Dr� Lerch Judit NKM Energia Zrt�

Ligetvári Péter MVM Zrt�

Dr� Magyari József Vértesi Erőmű Zrt.

Major György NKM Ügyfélkapcsolati Kft�

Martinás Dávid MVM Zrt�

Márkus György Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt�

Márton István Smart Future Lab Zrt�

Merkel Melinda MVM Zrt�

Móczár Sándor Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt�

Mörcz Andrea MVM Zrt�

Nagy Anikó Zsuzsanna NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt�

Nagy István NKM Áramhálózati Kft�

Neer András MAVIR ZRt�

Nemes Attila MVM Zrt�

Nemes György MVMI Zrt�

Németh Anikó MVM Zrt�

Németh Rita MVM Zrt�

Nickl László MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Oláh Gábor Római Irodaház Kft�

Orgovány Ferenc NKM Mobilitás Kft�

Ozsvárt Dorina MVM Zrt�

Pál Attila István MVM Zrt�

Pálla Gábor Ödön Római Irodaház Kft�

Papp-Batta Alexandra NKM Mobilitás Kft�

Pécsi Zsolt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Pekárik Géza MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Pelle Balázs MVM Zrt�

Pethő András NKM Áramhálózati Kft�

Péter Norbert MVM Zöld Generáció Kft�

Pintér Dávid MVM ERBE Zrt�

Pintér Péter NKM Energia Zrt�

Pintér Tamás MVM GTER Zrt�

Rácz Róbert MVM Zrt�

Rák Aida MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Reich Péterné NKM Energia Zrt�

Rövid Éva MVM Zrt�

Dr� Romhányi Róbert László MVM Zrt�

Romhányi Zoltán MAVIR ZRt�

Rozmanitz Péter Jakab MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Rudi Zsuzsanna MVM ERBE Zrt�

Sallai Orsolya MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Sándor László MVM GTER Zrt�

Schalli Ildikó MVM Zrt�

Schneider Tamás MVM NET Zrt�

Simainé Tigyi Eszter MVM Zrt�

Slezsákné Rajzer Ibolya MVM Zrt�

Somogyi Andrea Katalin MVM BSZK Zrt�

Sőrés Péter Márk MVM Zrt�

Sum János Szilárd MVM Zrt�

Spilkó József MVM XPert Zrt� 

Szabó Beáta MVM Zrt�
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Szabó-Nyakas Zsolt Csaba MVM Zrt

Szabó Zsolt NKM Energia Zrt�

Számel Péter MVM Zrt�

Szegediné Szabó Katalin Vértesi Erőmű Zrt.

Székely Attila MVMI Zrt�

Széles András MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Szentkereszty Ákos NKM Áramhálózati Kft�

Szilágyi Zoltán MVM Zrt�

Szörényi Ádám NKM Optimum Zrt�

Szücs Gábor ATOMIX Kft�

Dr� Tánczos Eszter Olga MVM Zrt�

Tárnok László MVM Zrt�

Telekdi Zoltán MVM Zrt�

Téren Róbert Ferenc MVM NET Zrt�

Todero Szilvia Ivett MVM Zrt�

Tokai Magdolna MVM Zrt�

Dr� Tomaj Balázs MVM Zrt�

Tompa Ferenc MVM GTER Zrt�

Tóth József Attila NKM Áramhálózati Kft�

Dr� Tóth Szabolcs MVM Zrt�

Tölösi Krisztina MVM Zrt�

Dr� Ugron Gáspár Gábor MVM Zrt�

Varga Ádám MVM Zrt�

Varga László MVM Zöld Generáció Kft��

Zámbó Balázs MVM Zrt�
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VÁLASZLAP
MVM Csoport – Integrált Jelentés – 2019

Címzett: Latorcai Zsombor Lóránd, EBKM igazgató Küldő:                  

E-mail: mvm@mvm�hu Dátum:                  

Tárgy: MVM Csoport 2019� évi Integrált Jelentés

Tisztelt Olvasó!

Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte kiadványunkat. Véleményének megismerése fontos számunkra, hogy továbbfejlesszük jelentésünket, ezért 
 szívesen vesszük észrevételeit�

Köszönettel,  
MVM Csoport

Fejlesztendő területek, megjegyzések, további témajavaslatok:

Nagyon jó Jó Közepes Elfogadható Gyenge

A jelentés információtartalma

A jelentés közérthetősége


