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TISZTELT OLVASÓ!

Ön az MVM Csoport 2020-as Integrált Jelentését tartja a kezében� Ez a tavalyi 
évről szóló anyag különösen fontos az MVM számára, mert az elmúlt évben a vál-
lalatcsoport igen összetett kihívások elé nézett, ugyanakkor nagyon komoly ered-
mény, hogy az MVM Csoport minden fronton megállta a helyét, sőt, stratégiai 
szempontból is jelentős sikereket ért el. A 2020-as évet teljesen átírta – vagy in-
kább felülírta – a koronavírus járvány. Ennek ellenére elmondható, hogy mind 
szakmailag, mind pénzügyi szempontból eredményes volt az MVM Csoport szá-
mára a tavalyi év�

Az MVM Csoport vállalatai az ország ellátásbiztonságának zálogai mind termelés, 
mind tárolás, mind energiaszolgáltatás terén. Kiemelten fontos volt a folyamatos 
áram- és gázellátás biztosítása, hogy az ország lakossága és gazdasága – amit a 
COVID számtalan ponton ellehetetlenített – legalább ezen a téren ne érezze meg 
a vírus hatását, és mindenki biztonságban érezhesse magát. Mindeközben ki-
emelten óvnunk kellett azt a 15 ezer munkatársunkat, akiknek a folyamatos ener-
giaellátás köszönhető. Sok helyen lehetőség volt az otthoni munkavégzésre, de 
számtalan területen megoldhatatlan az emberi jelenlét megszüntetése� Termé-
szetesen az ügyfélszolgálati tevékenységeink is átalakultak, hogy a partnereink 
minél zökkenőmentesebben intézhessék a velünk kapcsolatos ügyeiket. Az MVM 
hálózati társaságai a pandémiás helyzet miatt egyrészt a leolvasási feladatokat 
telefonos, digitális csatornára terelték át, másrészt a kikapcsolásokat felfüggesz-
tették�

Kihívást jelentett a több mint 90 vállalat sok ezer munkavállalójának folyamatos 
tájékoztatása és a belső szabályok koherens kialakítása, valamint ezek folyamatos 
frissítése. Minden védelmet megkaptak munkatársaink, amit csak lehetett. A dol-
gozók maszkokat, fertőtlenítőket kaptak, illetve sűrűbben takarítottuk, fertőtlení-
tettük az irodákat, járműveket. Korlátoztuk az egyszerre egy légtérben tartózko-
dók számát, szigorúan ellenőriztük az irodaházakba belépőket. Több aktív kam-
pány is indult a szabályok ismertetésére és betartatására. Elég hamar sikerült az 

„Az MVM Csoport  
vál la latai az ország 
ellátás biztonságának 
zálogai mind termelés, 
mind tárolás, mind 
energia szolgáltatás 
terén.”

Elnök-vezérigazgatói 
köszöntő

1 a grI és mVm indikátorok száma, jelölése, amelyek felsorolása a grI Index fejezetben található.

102-141
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irodai munkatársak nagy részét home offi-
ce-ba költöztetni, ez egyébként IT szem-
pontból jelentett igen komoly kihívást. Volt 
olyan időszak, amikor munkatársak több 
mint 60%-a otthonról dolgozott� Az MVM-
nél egy igen hatékony Csoportszintű Krízis 
Team működik, amelyben minden érintett 
szakterület képviselteti magát� Ez a csapat 
segítette elő a munkatársak védelmét, illetve 
folyamatos szűrését is.

A tavalyi év legfontosabb fejleményeit elő-
ször társaságcsoportunk belső átalakításával kezdeném. Sikerült konszolidálni a 
korábban jelentősebb veszteségeket felhalmozó műszaki szolgáltató üzletágat, és 
így már pozitív eredményt keletkezett ezen a területen is. Folytatódott az MVM 
Csoport reorganizációja, amelyet a kiskereskedelmi és az elosztási üzletágak cso-
portba integrálása indított el. Ez a folyamat egyébként az idei évben sem áll le, már 
egy sokkal korszerűbb, rugalmasabb vállalatcsoportra tekinthetünk, mint például 
2018 elején. Fontos fejlemény volt az is, hogy az MVM új középtávú, a tulajdonos 
által is elfogadott stratégiát készített, amelynek legfonto-
sabb célkitűzései a karbonsemleges energiatermelés ará-
nyának növelése, a hálózati infrastruktúra fejlesztése, a 
nemzetközi expanzió és mindezekkel együtt a tőzsdeké-
pesség elérése�

Az organikus növekedés mellett számos akvizíció is 
megvalósult. A nemzetközi terjeszkedés szempontjából 
nagyon fontos mérföldkőhöz érkezett a társaságcsoport 
az innogy Česká Republiká felvásárlásával, így már a 
cseh piacon is számottevő részesedéssel rendelkezik az 
MVM. Célunk, hogy a csoportszintű EBITDA 25 százalé-
kát 2025-re külföldi tevékenységek, tagvállalatok adják. 

Az Enexio akvizíciója is komoly üzleti potenciállal 
rendelkező fejlemény, ezzel az MVM-ez került az 
Enexio csoport magyarországi vállalata, a magyar 
cég két kínai leánya, valamint a HellerForgó- féle 
hűtőberendezések szabadalma is. A szerepválla-
lásunk a Krk LNG terminálban történelmi jelentő-
ségű, ez is egy kimondottan fontos nemzetközi 
előrelépés. Ezek mellett az MVM vezetése átte-
kintette a Mátrai Erőmű korábbi működését, majd 2020 szeptemberére prakti-
kus szerkezetűvé alakította azt. Ezzel megteremtődtek a működés és a moder-
nizációs program feltételei. Az erőmű szerepe továbbra is kulcsfontosságú az 
ellátásbiztonság szempontjából, áramtermelő képességét megtartjuk, de a 
technológiaváltással a hatékonyabbá és környezetbaráttá tesszük. Az erőmű 
fejlesztése négy területre fókuszál, amelynek része egy 500 megawatt teljesít-
ményű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű és egy 31 megawattos RDF/bio-
massza tüzelésű blokk kiépítése a visontai telephelyen, továbbá 200 megawat-
tos fotovoltaikus napelempark létesítése a két bánya rekultivált területein, vala-
mint a lignitkészletek alternatív hasznosításaként egy tiszta szén technológiát 
alkalmazó kísérleti üzem létrehozása. 

Középtávú stratégiai célunk alapján a karbonsemleges 
energiatermelés arányát fokozatosan 85 százalék fölé nö-
veljük. Jelentősebb ugrást a Mátrai Erőmű lignittüzelésű 
blokkjainak kivezetése jelenthet. Ezután az MVM Csoport 
erőművi portfoliójában kizárólag karbonsemleges - nukle-
áris és megújuló -, valamint korszerű földgáztüzelésű egy-
ségek lesznek. Élenjárunk az új, környezetkímélő techno-
lógiák fejlesztésében és kialakításában. A Magyar Föld-
gázkereskedő Zrt. például az Akvamarin elnevezésű pilot 
projektje keretében vizsgálja egy új hidrogén-technológia 
bevonását a földgáztárolók hatékonyabb és környezetkí-
mélőbb üzemeltetése érdekében.

az mVm-nél egy igen 
hatékony Csoportszintű 
krízis team működik, 
amelyben minden 
érintett szakterület 
képviselteti magát.  
ez a csapat segítette  
elő a munkatársak 
védelmét, illetve 
folyamatos szűrését is.

középtávú stratégiai 
célunk alapján  

a karbon semleges 
energia termelés 

arányát fokozatosan 
85% fölé növeljük. 

az mVm új középtávú,  
a tulajdonos által is 

elfogadott stratégiát 
készített, amelynek 

legfontosabb célkitűzései  
a karbonsemleges 

energiatermelés arányának 
növelése, a hálózati 

infrastruktúra fejlesztése,  
a nemzetközi expanzió  
és mindezekkel együtt  

a tőzsdeképesség elérése.
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A karbonmentes közlekedés fejleszté-
sében és elterjesztésében 2020-ra 
egyértelművé vált az MVM Csoport 
piacvezető szerepe. Folyamatosan fej-
lesztjük e-töltő hálózatunkat, az e-Mo-
bi Elektromobilitás Nonprofit Kft. meg-
vásárlásával 330 töltőoszlop került a 

MVM Mobiliti Kft.-hez, így 2020-ban már több mint 600 töltőt üzemeltetett a tár-
saság. Ugyanakkor a CNG alapú közlekedést fejlesztése is fontos üzleti terület, 
legújabb fejlemény, hogy az MVM Mobiliti Kft. közös céget alapított a MÁV-cso-
porthoz tartozó Volánbusz Zrt.-vel az autóbusz-állomány környezetbarát fejlesz-
tése érdekében, amely Mobiliti Volánbusz Kft. néven végzi tevékenységét.

A társaságcsoport megújuló üzletá-
ga jelentős elemekkel bővült a foto-
voltaikus program részeként. 2020 
végére több mint 120 telephelyen 
összesen közel 200 MW napener-
gia-kapacitással rendelkezett az 
MVM Csoport. Ezt a tendenciát folytatjuk, akvizíciókkal és további zöldmezős be-
ruházásokkal növeljük az MVM napelemes kapacitásait. 

Jelentős erőforrásokkal kialakításra került az energiahatékonysági üzletág, amellyel 
vállalati és lakossági ügyfeleinknek nyújtunk kulcsrakész megoldásokat. Utóbbiakat 
2020 óta teszteljük, eddig mintegy 40 energiahatékonysági projektet hajtottunk 
végre, ebből 35-öt ESCO-konstrukcióban, több mint 400 millió forint értékben, az 
MVM célja ezt a többi üzletágunkhoz hasonló szintre felskálázni. Fontos továbbá, 
hogy a társaságcsoport stratégiájának megvalósítását milyen kommunikációval tá-
mogatja. Az MVM 2021. január 1-jétől olyan új logóval jelenik meg, amely minden 
platformon rugalmasan használható, emberközeli, és a külföldi piacokon is megállja 
a helyét, támogatva ezzel az üzleti célok elérését. Január 1-jétől MVM Energetika az 
MVM Magyar Villamos Művek új neve, egyúttal a teljes vállalatcsoport az MVM ne-
vet és márkát veszi fel (egy-két speciális kivételtől eltekintve). Az MVM márkája ez-
által fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen 2021-től ügyfélmárkává is válik azáltal, 
hogy az NKM brand helyére a kiskereskedelmi piacon is bevezetjük az MVM-et�

Röviden felsorolni lehetetlen az MVM Csoport 2020-ban elért eredményeit, ezért 
ajánljuk minden olvasó figyelmébe az MVM Csoport Integrált Jelentését, amelyből 
a társaságcsoport működéséről, fenntarthatósági aktivitásairól és társadalmi sze-
repvállalásáról további részletek ismerhetők meg. 

Dr. Czepek Gábor  
elnök-vezérigazgató, MVM Zrt.

a karbonmentes közlekedés 
fejlesztésében és elter jesz-
tésében 2020-ra egyértel-
művé vált az MvM Csoport 
piacvezető szerepe.

eddig mintegy 40 energia-
hatékonysági projektet 

hajtottunk végre, ebből 35-öt 
EsCO-konstrukcióban, több 

mint 400 millió forint értékben.

a társaságcsoport megújuló üzletága jelentős elemekkel bővült a fotovoltaikus 
program részeként. 2020 végére több mint 120 telephelyen összesen közel 
200 mW napenergia-kapacitással rendelkezett az mVm Csoport. 
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Bevezető Az MVM Csoport felső vezetése a 2000-es évektől kezdve évente – mind tulajdo-
nosi, mind külső elvárások alapján – készítteti el a jelentést környezeti, majd fenn-
tarthatósági, gazdasági és társadalmi teljesítményéről. A jelentés kiemelt szerepet 
játszik az MVM Csoport fenntarthatósági teljesítményének nyomon követésében, 
valamint a jelentés elektronikus formában történő közzétételével hitelesen tájé-
koztatja a külső és a belső érdekelt feleit.

Az évente kiadott Integrált Jelentés az MVM Csoport gazdasági, környezeti és 
társadalmi teljesítményét mutatja be, így ezek adják a dokumentum 3 fő fejezeté-
nek címeit (Gazdaság, Környezetvédelem, Társadalom) a bevezető fejezetek mel-
lett�

Az Integrált Jelentés készítője az MVM Services Zrt. környezetvédelmi szakterüle-
te, amely a cégcsoport tagvállalataival együttműködésben gyűjti össze a szab-
ványnak való megfeleléshez szükséges információkat, adatokat. Az Integrált Je-
lentés készítése folyamatos felsővezetői támogatás mellett történik, mely végigkí-
séri az adatszolgáltatás, adatellenőrzés és a jóváhagyás folyamatát is.

Az Integrált Jelentés a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI = Global Re-
porting Initiative) szabványgyűjteménye alapján készült el, figyelemmel az energi-
aiparra, valamint az olaj- és gáziparra vonatkozó szektorspecifikus útmutatókra is: 
az MVM Csoportban azonosított, lényeges GRI Standards, Electric Utilities Sector 
Disclosures (a GRI villamos energia közművek szektorspecifikus adatszolgáltatási 
kiegészítése) és az Oil and Gas Sector Disclosures (a GRI olaj- és gázipari szektor-
specifikus adatszolgáltatási kiegészítése). A GRI szabvány kötelezően jelentendő 
témaköröket és adatokat, ún. indikátorokat határoz meg a vállalatok számára, 
amely indikátorokhoz sorszámok is tartoznak. Az egyes fejezetekben szereplő in-
dikátorok sorszámai az egyes szövegrészek/fejezetek előtt kerülnek feltüntetésre, 
részletes felsorolásuk pedig az Integrált Jelentés GRI Index fejezetében található. 
A jelen Integrált Jelentésben a nemzetközi GRI szabvány új elvárásainak megfele-
lően módosult a Víz és szennyvizek (303), valamint a Munkahelyi egészség és 
biztonság (403) indikátor felépítése, tartalma.

102-32
102-50
102-51
102-52
102-55
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Az Integrált Jelentés tartalmi részeit az MVM Energetika Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (továbbiakban MVM Zrt.) vezetőségi tagjainak és egyes tag-
vállalatok vezetőinek Szakmai tájékoztatói egészítik ki. Ezen túlmenően az egyes 
szakmai fogalmak definícióját az Integrált Jelentés végén lévő Rövidítések, ma-
gyarázatok, definíciók fejezet tartalmazza� A Jelentés végén található GRI tartalmi 
index segíti a dokumentumban történő tájékozódást, és az SDG célok indikátorok-
kal történő kapcsolódási pontjainak azonosítását.

A jelentés mindig a tárgyévet követő évben íródik, a jelen dokumentum jelentésté-
teli időszaka: 2020. január 1. – 2020. december 31. A Jelentés korábbi időszakok-
ra vonatkozó adatokat olyan terjedelemben tartalmaz, amely az időbeni változá-
sok (idősorok/trendek) bemutatásához szükséges. A legutóbbi Jelentés 2020-ban 
jelent meg a vállalatcsoport 2019. évi eredményeiről.

102-53

Az MVM Csoport arculata 2021. év elején megváltozott, aminek következtében a 
Jelentés már az új logóval és arculattal olvasható. 

Az MVM Csoport a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva Integrált 
Jelentését kizárólag elektronikus formában teszi közzé. Az elmúlt években el-
készített jelentések az MVM Zrt. honlapján elérhetők.2 A Jelentés olvasói a 
 felmerülő kérdéseiket, véleményüket, észrevételeiket és javaslataikat az  
mvm@mvm.hu e-mail címre küldhetik. 

2 https://mvm.hu/hu-HU/Media/Mediatartalmak/Jelentesek

https://mvm.hu/hu-HU/Media/MediaTartalmak/Jelentesek
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Az MVM Csoport 
Integrált Jelentéséről

Fenntarthatósági összefüggések

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a fenntartható gazdálkodásra. Hazai, 
regionális és most már nemzetközi szerepének további erősítéséhez a fenntartha-
tó gazdálkodás környezeti elemeit szem előtt tartva az innovációban, energiaha-
tékonyságban, e-mobilitásban és a megújuló energiával kapcsolatos technológi-
ákban vállal vezető szerepet. A fenntartható gazdálkodáshoz pénzügyi oldalról a 
villamos energia és a földgáz lehető legkedvezőbb áron való biztosításával, míg 
társadalmi szempontból az ellátásbiztonság prioritásként kezelésével, a tehetsé-
gek és a kiemelkedő teljesítmények támogatásával, valamint társadalmi felelős-
ségvállalási tevékenységének folytatásával járul hozzá.

Érintettek bevonása

A Jelentés keretét az MVM Csoport külső és belső érdekelt felei (Érintettek) által 
lényegesnek tekintett gazdasági, környezeti és társadalmi témakörök adják, ame-
lyek azonosítása elvárt a GRI által. Ennek megfelelően legutóbb 2019-ben történt 
meg a lényeges témák azonosítása, külső, független fél által szervezett Érintetti 
Fórum és az MVM Csoporton belüli értékelés alapján. A 2020. évi Integrált Jelen-
tés is ennek az Érintetti Fórumnak az értékelései alapján készült.

Az MVM Csoport lényegességi elemzése során az egyes témakörök priorizálása-
kor frissítésre került a vállalat Érintetti körének listája is (1. táblázat)� Az Érintettek 
köre az MVM Csoport korábbi tapasztalatai és módszertana alapján került meg-
határozásra� A korábbi évek Integrált Jelentéseiben is mérlegelt szempontok ki-
egészítésre kerültek, így a jelenleg irányadó szempontok a következők:

102-42
102-40
102-43
102-46
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   Kire van hatással az MVM Csoport működése, termékei és szolgáltatásai, illetve 
ennek kapcsán ki iránt vállal az MVM Csoport felelősséget? 

   Kik hatnak az MVM Csoport működésére, sikerességére és hírnevére? 
   Kik azok, akik közvetlenül leginkább függnek az MVM Csoporttól, működésétől, 

eredményességétől? 
   Kik azok, akikre hatással van az MVM Csoport, de nem tudják érdekeiket meg-

felelően képviselni? 

   Kik azok, akikkel rendszeresen van kapcsolata az MVM Csoportnak? 
   Kik azok, akik valamely lényeges téma szempontjából 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 kapcsolatot szolgáltató társaságokon, civil szervezeteken keresztül) Ügyfelek/ Vevők Közvetett

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

Bányakapitányságok Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Környezetvédelmi hatóságok Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Nemzeti Park Igazgatóságok Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Országos Környezetvédelmi Tanács Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Állam, hatóságok, testületek Közvetlen

Energiatermelő, -kereskedő, műszaki szolgáltatásokat nyújtó cégek Versenytársak Közvetlen

Nemzeti Kommunikációs Hivatal Média Közvetlen

Országos, regionális és helyi média, szakújságírók és szerkesztőségek Média Közvetlen
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Az Érintettekkel (érdekelt felekkel) korrekt, együttműködő kapcsolatra törekszik az 
MVM Csoport és a velük való konzultáció során az alábbi, az Érintettek által jelen-
tősnek minősített gazdasági, környezeti és társadalmi témákkal foglal kozott:

   Rendszeres adatszolgáltatás teljesítésével a Tulajdonos felé;
   A csoportszintű kommunikációs modellnek megfelelően az MVM Csoport társa-

ságaival;
   A beszállítók ajánlatukban, pályázatukban átadott, az irányítási rendszereikről, 

szabályzataikról, referenciáikról szóló információkkal;
   Kereskedelmi tevékenységek (szolgáltatások, termékek) bemutatásával;
   Lakossági közmeghallgatásokkal az új létesítmények esetén;
   Lakossági fórumokkal, rendszeres katasztrófavédelmi gyakorlattal és tájékozta-

tással;
   Lakossági tájékoztató kiadványok megjelentetésével;
   Tudományos munkákban, érdekképviseletben, egyesületek működésében és 

rendezvények lebonyolításában történő részvétellel;
   A magyar energetikai iparág képviseletével nemzetközi szervezetek munkájá-

ban;
   Jogszabályalkotás során az iparágat érintő jogszabályok és szabályozások meg-

alkotásával véleményezésével;
   Engedélyezési és adatszolgáltatási témakörökkel az illetékes hatóságokkal;
   Érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységgel kapcsolatos témákkal;
   A cégcsoport céljainak és érdekeinek megjelenésével kapcsolatos média témák-

kal�

Az Integrált Jelentést az elnök-vezérigazgató hagyja jóvá a Stratégiai Bizottsági 
ülés keretében és ennek során elfogadja az Érintetti Fórum eredményeit is, majd 
ezt követően tájékoztató formájában az Igazgatóság is tárgyalja a témát. 

A 2019-ben lebonyolított Érintetti Fórum és az MVM Csoporton belüli értékelés 
alapján az Érintettek által felvetett fontos kérdések és aggályok legfontosabb té-
makörei az energiaellátás biztonsága, a környezetvédelem, valamint a leszerelés 

és az elektromos energiához való hozzáférés voltak. Ezek mind a külső, mind a 
belső érintetti csoportoknál megjelentek.

A kulcsfontosságú visszajelzések a lényeges témák változásában és az új indiká-
torok felvételében is megmutatkoznak. Az új témák részben tükrözik az elmúlt 
időszak általános trendjeit (pl. a személyes adatok védelmének, esélyegyenlőség 
nagyobb hangsúlya), illetve a korábbi NKM brand alá tartozó tagvállalatok révén 
az ügyfelekkel kapcsolatos témák is lényegessé váltak�

A 2019. évi Integrált Jelentésben új témaként jelentek meg az alábbiak (az indiká-
torok sorszámait zárójelben tüntettük fel): Piaci jelenlét (202), Diszkriminációmen-
tesség (valamennyi érintett) (406), Ügyfelek/vevők egészség-biztonsága (EU25), 
Folyamatbiztonság (olaj és gáz) (OG13), Személyes adatok védelme (418). 

Korábban az Érintettek kiemelték az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Fenn-
tartható Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDG) melletti elkötele-
zettség felvállalásának fontosságát, így a 2020. évi Jelentés bemutatja az MVM 
Csoport ez irányú elkötelezettségét is.

Lényegesség

Az MVM Csoport az Integrált Jelentésében bemutatandó lényeges fenntartható-
sági 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 személyeket választott ki, akik/amelyek a 
tevékenységére nagy rálátással bírnak, illetve érintettségük meghatározó. Fontos 
szempont volt, hogy a lehető legtöbb érintett csoport jelen legyen, kiemelt figyel-
met fordítva azon érintetti csoportokra, amelyek tagjai egyenként nem tudják kép-
viselni érdekeiket (például a nem tagságon alapuló civil szervezetek). Továbbá cél 
volt az átfogó és kritikus szemlélet is, így a támogatott szervezeteket nem vonta 
be a lényeges témák meghatározásába�

102-44
102-46

102-21
102-43
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A belső érintetti fórumon többek közt jelen volt az MVM Services Zrt. Környezet-
védelmi Osztálya (mely korábban az MVM Zrt. Környezetvédelmi Osztályaként 
működött) valamint négy tagvállalat – MVM Services Zrt. (korábban: NKM Nem-
zeti Közművek Zrt), MVM OVIT Zrt., MVM ERBE Zrt., ATOMIX Kft. – 1-1 munka-
társa is� 

A külső és belső fórumokon meghatározott lényeges, tehát részleteiben jelenten-
dő témák csoportosítása és összevonása után a következő lényegességi mátrix 
rajzolódott ki (1. ábra)�

A mátrix függőleges tengelyén az érintettek értékelése, azaz az említések száma 
és fontossági besorolása szerint 1-10-ig adott pont, míg a vízszintes tengelyen a 
gazdasági, környezeti és társadalmi hatások jelentőségére a külső és belső fóru-
mokon adott pontszámok átlagolásával kapott értékek szerepelnek� A fontos té-
mák a következők:

   Innováció,
   Energiaellátás biztonsága,
   Munkatársak,
   Környezetvédelem,
   Gazdasági teljesítmény,
   Erőmű leszerelés,
   Megfelelés (Compliance),

   Helyi közösség,
   Hozzáférés (elektromos energia),
   Ügyféltájékoztatás, szemléletformálás,
   Közpolitika�

1. ábra: Lényegességi mátrix
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A Jelentés teljessége

A fenntarthatósági összefüggések és az Érintettek meghatározása, majd a bevo-
násukkal a lényeges témák meghatározása hozzájárul a GRI tartalmi alapelveinek3 
teljesüléséhez és ezáltal a Jelentés összetételének pontos definiálásához és be-
mutatásához.

A meghatározott lényeges témák mindegyike bemutatásra kerül a Jelentésben, 
azonban ezek előfordulási helye tématerületenként és tagvállalatonként eltérő le-
het. A Jelentés minden esetben kitér a különböző tématerületek jelentőségére és 
hatásaira, illetve amennyiben ez indokolt, kitér a tagvállalatok közötti különbsé-
gekre is. Az értékelt hatás mind szervezeten belül, mind szervezeten kívül előfor-
dulhat. 

Az Integrált Jelentés a GRI Standards alapján készült, amely az „Alap” („Core”) 
megfelelőségi szintet teljesíti, mindazonáltal a GRI által az „Alap” jelentésektől el-
várt adatközlésnél a Jelentés lényegesen bővebb információtartalommal rendel-
kezik. Jelen Integrált Jelentést az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója 2021. július 
8-án hagyta jóvá�

Az adatok külső tanúsítása, hitelessége

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. mint független fél által, az MVM 
 Csoport Integrált Jelentésében elhelyezett, az MVM Zrt. összevont (konszolidált) 
mérlegével, eredmény kimutatásával és cash-flow-jával kapcsolatban elvégzett 
vizsgálatának megállapításait a jelen Jelentés mellékletében elhelyezett „Függet-
len könyvvizsgálói jelentés a pénzügyi kimutatásokról” tartalmazza.

3 Tartalom: érintettek bevonása, Fenntarthatósági összefüggések, lényegesség, Teljesség. 
 Minőség: pontosság, Egyensúly, Egyértelműség, összehasonlíthatóság, Megbízhatóság, 
 időszerűség

A Jelentés független, harmadik fél általi hitelesítését az RTG Vállalati Felelősség 
Tanácsadó Kft. végezte. Megállapításaikat a mellékletben található hitelesítői levél 
tartalmazza�

Az Integrált Jelentésben közzétett információk dokumentált méréseken, számítá-
sokon, hatósági bejelentéseken és nyilvántartásokon alapulnak. A közölt adatok 
az MVM Csoport társaságainak adatait tartalmazzák; az ettől való eltérés jelölése 
a gazdasági, környezeti és társadalmi adatok közlésénél található. 

102-32
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2020-ban nagy hangsúlyt kapott az Integrált Jelentésben a pandémiás helyzet, 
valamint az MVM Mátra Energia Zrt. és kiszolgáló tagvállalataival kapcsolatos in-
tegráció�

Célkitűzések a fenntartható gazdálkodás érdekében

A fenntartható gazdálkodás az MVM Csoport számára a nemzetközi és hazai el-
várásokon túl is kiemelt jelentőséggel rendelkezik, ennek megfelelően az MVM 
Csoport stratégiai célkitűzésének alapjául szolgál. Az ENSZ 2015-ben elfogadta a 
Fenntartható Fejlődési Keretrendszert4, amely tartalmazza a korunk fő problémá-
inak kezelésére vonatkozó 17 célkitűzést (2. ábra). Ezeket Fenntartható Fejlődési 
Céloknak (Sustainable Development Goals) hívják. Az SDG-k, bár különböző terü-
leteken fogalmazzák meg célkitűzéseiket, egymástól elválaszthatatlanok és lefe-
dik a fenntartható gazdálkodás mindhárom (gazdaság, környezet, társadalom) 
dimenzióját. Az általuk meghatározott területeken kulcsfontosságú a cselekvés 
a 2030-ig tartó időszakban, amelyben az MVM Csoport aktív szerepet kíván vál-
lalni� 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k)

Az erős és fenntartható jövőképpel rendelkező üzleti vezetés elengedhetetlen az 
SDG-k által megkövetelt változások megvalósításához. A célok és a kapcsolódó 
alcélok által érintett témák felölelik többek között a szegénység minden formájá-
nak megszüntetését, az egyenlőtlenségek és igazságtalanságok leküzdését és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem elősegítését. Közülük az MVM Csoport az alábbi-
akat azonosította a cselekvés elsődleges és csoportszinten befolyásolható terüle-
teiként:

4 világunk átalakítása: Fenntartható Fejlődési keretrendszer 2030, sustainable Development go-
als (sDg)

   3� Egészség és jóllét
   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 társadalmi fejezetei kitérnek az adott 
terület és a fent megnevezett 11 SDG kapcsolatára. A fejezetek elején az SDG 
piktogramok jelzik, hogy a 2020-ban kiemelt témák mely Fenntartható Fejlődési 
Célokhoz kapcsolódnak� A kapcsolódásokat a GRI Indexben is jelöljük�

2. ábra: Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k)
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A Jelentés fejezeteinek felépítése

Mint az már ismertetésre került, a szövegek mellett a GRI indikátorok sorszámaival 
és az SDG piktogramokkal jelöljük a GRI szabvány szerinti releváns témaköröket 
és az érintett fenntarthatósági célokat�

A Jelentés három fő fejezete, a Gazdaság, a Környezetvédelem és a Társadalom 
különböző vállalati körökre vonatkozik:

   A gazdasági fejezet a tárgyévben a konszolidációba teljesen bevont társaságok 
mindegyikére, valamint a gazdasági szempontból jelentős társaságokra is kiterjed 
(2. táblázat) A három fejezet közül ez a legtágabb vállalati kört lefedő témakör.

   A környezetvédelmi fejezet az MVM Csoport tagjai közül a jelentős környezeti 
hatással és legalább 20 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező tagválla-
latokra vonatkozik�

   A vállalat, valamint a külső és belső Érintettek kapcsolatát az Integrált Jelentés 
Társadalom c. fejezete mutatja be, amely fejezetben bemutatásra kerülnek a 10 
fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező tagvállalatok is.

Az egyes fejezetek tartalmazzák az általuk érintett tagvállalatok tételes felsorolá-
sát. Az eltérő lehatárolás miatt előfordulhatnak olyan számszerű adatok, informá-
ciók, amelyek a különböző fejezetekben más számértékkel szerepelnek.

A 2� táblázat az egyes fejezetek által lefedett vállalatok listáját szemlélteti�

102-45
102-46
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2. táblázat: Az egyes témakörökben jelentett vállalatok (zárójelben a korábbi elnevezéseket jelöltük)

Gazdaság

•• MVM Zrt. 
•• MVM Services Zrt. 

(NKM Nemzeti Közművek Zrt.)
•• Magyar Földgáz tároló Zrt.
•• MVM CEEnergy Zrt.  

(Magyar Földgázkereskedő Zrt.)
•• MVMI Zrt.
•• MVM OVIT Zrt.
•• MVM XPert Zrt.
•• MVM Paksi Atom erőmű 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 Balance Zrt. (MVM GTER Zrt.)
•• Rába Energia szolgáltató Kft� 
•• NRG Finance Kft�
•• MVM Zöld Generáció Kft.
•• Római Irodaház Kft�
•• MVM Future Energy Technology S.R.L. 
•• H2O Energy S.R.L.
•• Aqua Energia S.A.
•• 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.
•• MVM ESCO Zrt.
•• MFGK Austria GmbH
•• MVM CEEnergy Slovakia s�r�o�  

(MFGK Slovakia s.r.o.)
•• MVM Partner DOOEL Skopje
•• Smart Future Lab Zrt.
•• MVM Switzerland AG  

(MVM International AG)
•• MVM Titán Zrt.
•• MVM Optimum Zrt.  

(NKM Optimum Zrt.)
•• MVM Otthon Plusz Zrt. 

(NKM Plusz Zrt.)
•• MVM Démász Áram hálózati Kft. 

(NKM Áramhálózati Kft.)
•• MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 

(NKM Fölgáz hálózati Kft.)
•• MVM Ügyfélkapcsolati Kft� 

(NKM Ügyfélkapcsolati Kft.)

Környezetvédelem

•• MVM Zrt.
•• MVM Services Zrt. 

(NKM Nemzeti Közművek Zrt.)
•• Magyar Földgáztároló Zrt.
•• MVM CEEnergy Zrt. (Magyar 

Földgázkereskedő Zrt.)
•• MVM Mátra Energia Zrt.
•• Mátrai Erőmű Központi 

Karbantartó Kft�
•• Mátrai Erőmű Bányászati 

Mélyépítő Kft.
•• GEOSOL Kft�
•• MVMI Zrt.
•• MVM OVIT Zrt.
•• MVM XPert Zrt.
•• MVM Nukleáris Karbantartó 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 Balance Zrt.  

(MVM GTER Zrt.)

Társadalom

•• MVM Zrt.
•• MVM Services Zrt.  

(NKM Nemzeti Közművek Zrt.)
•• Magyar Földgáztároló Zrt.
•• MVM CEEnergy Zrt.  

(Magyar Földgázkereskedő Zrt.)
•• MVM Mátra Energia Zrt.
•• Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft.
•• Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft.
•• MVMI Zrt.
•• MVM OVIT Zrt.
•• MVM XPert Zrt.
•• MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
•• MAVIR ZRt.
•• ATOMIX Kft.
•• MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.
•• MVM ERBE Zrt.
•• Vértesi Erőmű Zrt.
•• MVM NET Zrt.
•• Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
•• MVM MIFŰ Kft.
•• MVM BSZK Zrt.
•• MVM Partner Zrt.
•• MVM Balance Zrt. (MVM GTER Zrt.)
•• GEOSOL Kft�
•• Rába Energiaszolgáltató Kft�
•• NRG Finance Kft�
•• MVM HOTEL PANORÁMA Kft.
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Gazdaság

•• MVM Next Energia kereskedelmi Zrt.  
(NKM Energia Zrt.)

•• FLOGISTON Gázmérő gyártó, Javító, 
Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.

•• MVM Mobiliti Kft.(NKM Mobilitás Kft.)
•• KAPOS CNG Kft�
•• MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 

(NKM Észak-Dél Földgáz hálózati Zrt.)
•• MVM OTSZ Zrt.(NKM Oroszlányi 

Szolgáltató Zrt.)
•• Grape Solutions  Hungary Zrt.
•• MVM Watt Eta Kft�
•• e-Mobi Nonprofit Kft.
•• MVM ZG Solar Kft.
•• Komm Hull Villamosenergia Kereskedő 

Kft�
•• MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. 
•• Status Power Invest Kft.
•• Mátra Energy Holding Zrt.
•• Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft.
•• Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft.
•• Status Geo Invest Kft.
•• GEOSOL Kft�
•• MFGK Croatia d�o�o�

•• MFGK CZ s.r.o.
•• Raaba Energy Kft�
•• Raaba Power Group Kft.
•• Raaba Service Kft�
•• Raaba Tech Kft�
•• European Power Services Zrt. 
•• MVM Energy Trade Plus S.R.L  

(CYEB S.R.L.)
•• MVM ZG Solar Alpha Kft. 
•• MVM ZG Solar Beta Kft.
•• MVM ZG Solar Delta Kft. 
•• MVM ZG Solar Gamma Kft. 
•• MVM ZG Solar Kappa Kft.
•• MVM ZG Solar Zeta Kft.
•• NÜSZ Informatikai Kft.
•• MVM ZG Solar Service Kft.
•• Tisza Erőmű Kft.
•• MVM ZG Solar Epsilon Kft.
•• innogy Česká republika a.s. 
•• innogy Energie s�r�o
•• innogy Energo s�r�o�
•• innogy Zákaznické služby, s.r.o.
•• innogy Energetika  

Plhov-Náchod s�r�o

Környezetvédelem

•• Rába Energiaszolgáltató Kft� 
•• MVM Zöld Generáció Kft.
•• Római Irodaház Kft�
•• MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati 

Zrt.(NKM Észak-Dél 
Földgázhálózati Zrt.)

•• MVM Démász Áramhálózati Kft.
(NKM Áramhálózati Kft.)

•• MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.
(NKM Földgázhálózati Kft.)

•• MVM Ügyfélkapcsolati Kft�
(NKM Ügyfélkapcsolati Kft.)

•• MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. (NKM Energia Zrt.)

•• MVM OTSZ Zrt.(NKM Oroszlányi 
Szolgáltató Zrt.)

Társadalom

•• HUPX Zrt.
•• Római Irodaház Kft�
•• MVM Titán Zrt.
•• MVM ESCO Zrt.
•• CEEGEX Zrt.
•• MVM Watt Eta Kft�  

(NKM WATT-ETA Kft.)
•• MVM Zöld Generáció Kft.
•• MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

(NKM Energia Zrt.)
•• MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 

(NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.)
•• MVM Optimum Zrt.  

(NKM Optimum Zrt.)
•• MVM Otthon Plusz Zrt. (NKM Plusz Zrt.)
•• MVM Démász Áramhálózati Kft.  

(NKM Áramhálózati Kft.)
•• MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 

(NKM Földgázhálózati Kft.)
•• FLOGISTON Gázmérőgyártó, Javító, 

Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.
•• MVM Mobiliti Kft. (NKM Mobilitás Kft.)
•• KAPOS CNG Kft�
•• Grape Solutions Hungary Zrt.
•• MVM OTSZ Zrt. (NKM Oroszlányi 

Szolgáltató Zrt.)
•• MVM Ügyfélkapcsolati Kft�  

(NKM Ügyfélkapcsolati Kft.)
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Az MVM Csoport 
bemutatása Gazdasági és piaci környezet

A COVID-19 koronavírus világjárvány és az azt követő, 2020. 1. negyedév végén 
sokkszerű gazdasági leállásokat kiváltó válság hirtelen és erős hatást gyakorolt a 
magyar gazdaságra is 2020-ban: megszakadt az előző években tapasztalt stabil 
és historikusan magas szintű gazdasági növekedés. Az 1. negyedévben a GDP 
még 2,1%-kal növekedett, 2. és 3. negyedévben azonban már 13,3%-kal, illetve 
5,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A korai kilábalás 
jeleit követően az utolsó negyedév a járvány második hulláma miatti korlátozó in-
tézkedések következtében továbbra is csökkenéssel (-3,9%) zárult. A 2020-as 
évben a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt a hazai GDP 5,1 százalékkal 
csökkent éves összevetésben� 

Az előrejelzések szerint a gazdasági teljesítményünkben a következő években 
3-3,5% körüli növekedés várható. A 2019. évi GDP szintet feltehetőleg csak 2022 
után éri majd el a magyar gazdaság. A pandémia miatt Magyarországon 2020-
ban a beruházások a GDP-nél is gyorsabban, 10%-kal estek vissza, 2021-ben 
viszont beruházás-növekedés várható. Bár jelentős volumenű és olcsó források 
támogatják a cégek fejlesztéseit, a jövőbeli kereslet bizonytalansága miatt sok vál-
lalkozás elhalasztja korábban tervbe vett beruházását. Középtávon ugyanakkor a 
globális ellátási láncok átstrukturálásának Magyarország is haszonélvezője lehet. 

A devizaárfolyamokat tekintve a forint jelentős gyengülése volt tapasztalható az 
előző évhez képest. A 2020 eleji 335-340 közötti EUR/HUF árfolyam rendkívül 
gyorsan jelentősen gyengült (366 EUR/HUF feletti szintre), amit a 2. és 3. negyed-
év során átmeneti erősödés követett. Az évet az euróval szemben 362 forintos 
árfolyamon zárta a hazai fizetőeszköz. A nyersanyagárakat tekintve a 2020-as év 
jóval alacsonyabb árszintet hozott az előző évhez képest, extrém alacsony havi 
átlagárakkal. Március végén, április elején a Brent nyersolaj hordónkénti ára nem 
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érte el a 20 USD-t, amire legutóbb 2002 februárjában volt példa. Az éves átlagos 
hordónkénti ára 2020-ban 41,7 USD-re csökkent a 2019-es 64,3 USD/hordó átla-
gárról, amely gyengülés megfordulni látszik a globális gazdaság, különösen az ipa-
ri tevékenység újraindulásával egy időben megnövekedett keresletnek köszönhe-
tően (2021-re 52,7; 2022-re pedig 53,4 USD/hordó átlagár a piaci várakozás). Az 
európai gázpiacon ugyancsak jelentős árcsökkenés ment végbe. A holland TTF 
tőzsdén jegyzett földgáz ára évi átlagos 14,6 EUR/MWh szintről 13,5 EUR/MWh-
ra esett, míg a hazai CEEGEX gáztőzsdén ennél is szignifikánsabb, éves átlagban 
~5 eurós volt a csökkenés, miután a 2019-as 15,7 EUR/MWh-ról 10,9 EUR/MWh-
ra estek éves átlagban az árak (2020. decembert 16,7 EUR/MWh-n zárták). 

A viszonylag enyhe téli időjárás és a koronavírus hatásai mellett mindehhez Euró-
pán kívüli folyamatok is hozzájárultak: míg több új cseppfolyósító terminál lépett 
üzembe, növelve az LNG (cseppfolyós földgáz) világpiaci kínálatát, az ázsiai pia-
cokon is esett a kereslet, melynek következtében Európa lett a világszinten kiala-
kult LNG-többlet felvevő piaca. Alacsony árak kialakulásához és ennek nyomán 
betárolás ösztönzéshez vezetett egyben az is, hogy a gyenge kereslet és a beá-
ramló nagy mennyiségű LNG mellett a csővezetékes import ellátói sem kívántak 
piacot veszíteni.

Az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerén (EU ETS) belüli, az 1 tonna 
CO2-egyenértékű üvegházhatású gáz (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátására feljo-
gosító EUA emisszió-kereskedelmi kibocsátási egység ára– folytatva a 2019 év 
végi gyengülést – 2020 közepére közel 16 EUR értékig csökkent, majd az év má-
sodik felében meredeken emelkedett, így 33 EUR közeli értéken zárta az évet. 
Éves átlagot tekintve 2020-ban közel megegyezett a szén-dioxid kibocsátási kvó-
tatermék ára a 2019-es 25 EUR-val�

2019-hez képest a villamosenergia-árakban, részben a koronavírus hatásainak 
következtében, jelentős mérséklődés volt tapasztalható mind magyar, mind euró-
pai viszonylatban. A magyar villamos energia tőzsdén, a HUPX-en a másnapi zsi-
nór árakban a tavaszi lezárások eredményeként egy gyors csökkenés volt megfi-

gyelhető: az év eleji 70 EUR/MWh szintről 20 EUR/MWh körüli szintre mérséklő-
dött, majd az év közepétől lassan növekedett, év vége fele pedig adott órákban a 
100 EUR/MWh-t is meghaladta. Éves átlagban hozzávetőleg 11 EUR/MWh-val 
csökkent a HUPX-en a másnapi zsinór termék ára. 

A negyedórás értékek alapján kalkulált bruttó rendszerterhelési szint csúcsérté-
ke a 2020-as évben 7095 MW volt, ami mindössze 10 MW-tal kevesebb az 
előző évi maximumnál. Az előző évekhez hasonlóan 2020 végén ismét megmu-
tatkoztak a forrásszűkösség jelei, melyek a villamosenergia-piacon elsősorban 
az egyre gyakrabban előforduló ártüskékben voltak érzékelhetők. Az elmúlt 
években a német és magyar zsinórtermék árának különbözete az éves termék 
esetében 6-7 EUR/MWh-ról 1112 EUR/MWh-ra emelkedett. Az Európa-szerte 
gyengébb kereslet hatására a különbség a 2. és 3. negyedévben 3-7 EUR/
MWh-ra szűkült, majd november-decemberre ismét 10-15 EUR/MWh-ra emel-
kedett. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: 
MEKH) várakozásai szerint azonban az új szlovák-magyar határkeresztező táv-
vezetékek és a megújuló termelés növekedése hozzájárulhatnak az árkülönbö-
zet mérsékléséhez�

Szabályozói környezet

Az MVM Csoport működését alapvetően meghatározó, a villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény (VET), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 
(GET) és ezek végrehajtási rendeletei a 2020. évben is folyamatosan módosultak, 
csakúgy, mint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.) és a kapcso-
lódó atomenergetikai tárgyú rendeletek vagy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. 
évi XVIII. törvény (Tszt.). A 2020-as év folyamán az MVM Csoport működése 
szempontjából több jelentős hazai jogszabályváltozás is történt.

A törvényi módosítások közül kiemelhető az egyes energetikai tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2020. évi CXIII. törvény, amelynek VET-et és GET-et érintő 
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módosításaival végrehajtásra került a harmadik energiacsomagra vonatkozó – a 
C-771/18. sz. Bizottság kontra Magyarország ügyben hozott bírósági ítélet, és 
ezáltal a hazai szabályozás teljes összhangba került a harmadik energiacsomag 
szerinti uniós előírásokkal. A módosítások biztosítják az érintett engedélyesek ré-
szére a rendszerhasználati (és kapcsolódó egyéb) díjak mértékére vonatkozó jog-
orvoslati jogot. Az új rendszer kapcsán módosultak a MEKH rendeletei és a Mód-
szertani Útmutatók. Az új árszabályozási ciklusban már az új rendszerre alkalma-
zandó szabályok szerint jár el a MEKH és a rendszerhasználati díjakat a MEKH-nek 
bíróság előtt megtámadható határozatban kell közzétennie.

A Tiszta energia minden európainak jogszabálycsomag elfogadásával a végsőe-
nergia-megtakarításra vonatkozó kötelezettség alapján 2030-ig uniós szinten 
legalább 32,5% -os energiahatékonysági javulást kell elérni. Az elfogadott Nem-
zeti Energia és Klíma Terv alapján Magyarországon 331 PJ halmozott, azaz meg-
közelítőleg évi 7 PJ új végfelhasználói energiamegtakarítást kell elérni a 2021-
2030-as időszakban.

2020. decemberében, több jogszabályt magába foglaló csomagként elfogadásra 
került az új Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR): egyes energia-
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hatékonysági tárgyú törvények módosításáról szóló 2020 évi CLX. törvény [Tszt., 
VET, GET, az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Ehat. tv.) módo-
sítása]; egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
715/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet [VET, GET, Ehat. tv. vhr.-ek és egyéb rendele-
tek módosítása]; a végfelhasználási energia-megtakarítással kapcsolatos adat-
szolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet. A szabályozás kiterjed a 
villamosenergia-kereskedőkre, a földgázkereskedőkre, az üzemanyag értékesítők-
re és az egyetemes szolgáltatókra. Az EKR rendszer 2021. január 1-jétől hatályos.

A Magyarország 2020� évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 
2019. évi LXVI. törvény 2020. január 1-jével hatályos 69. §-a értelmében a köztu-
lajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény (Takarékos törvény) egy új paragrafussal (7/J. §) egészült ki a belső 
kontrollrendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatosan. A Takarékos 
törvény módosítása a belső kontrollrendszer kiépítésére vonatkozó keretszabá-
lyokat tartalmazza, melyek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 
kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben megfogalmazott 
részletszabályokkal egészültek ki, továbbá 2020 decemberében közzétételre ke-
rült a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a pénzügymi-
niszter kapcsolódó, közös irányelve is. A szabályozásban foglaltakat az érintett 
köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak – az állami vagyonnal való gazdál-
kodásról szóló 254/2007. (X. 4.), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társa-
ságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Kormányrendelet mó-
dosításáról szóló 467/2020. (X. 27.) Korm. rendelet vonatkozó módosítása értel-
mében-2021. január 1-jétől kell alkalmazniuk.

A Tiszta energia minden európainak (Clean Energy for all Europeans) jogszabály-
csomag részét képező, a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabá-
lyokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló 2019/944 európai parla-
menti és tanácsi irányelv (Irányelv) 2019. június 5-én került kihirdetésre. Az 
Irányelv átültetésére adott határidő 2020. december 31. volt. Az Irányelv átülte-
tésére, többek között a villamosenergia-piacon megjelenő új szereplőkre (agg-

regátorok, energiaközösségek, aktív felhasználók) vonatkozó jogszabály-előké-
szítő munka 2020. júniusában kezdődött meg, amelynek eredményeképpen 
2020� december 22-én kihirdetésre került a villamos energiáról szóló 2007� évi 
LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2020. évi CLXXVI. törvény, amellyel meg-
történt a VET-tel való jogharmonizáció (elfogadásra kerültek az okosmérőkre, az 
adatszolgáltatásra, az energiaközösségre, aggregátorra vonatkozó alapvető ren-
delkezések).

Az energiaszektor hazai keretrendszerét illetően meghatározó, elfogadott új Nem-
zeti Energiastratégia (NES) 2030-ig határozza meg Magyarország energia és klí-
mapolitikai prioritásait 2040-es kitekintéssel� A NES kiemelt elemei között szere-
pel a tiszta, okos és megfizethető energetikai szolgáltatás biztosítása a fogyasztók 
részére, a klímavédelem, az energiaellátás biztonságának megerősítése, az ener-
giaszektor klímabarát átalakítása, a költséghatékonyság, a versenyképesség, va-
lamint az innováció ösztönzése. Magyarország csatlakozott továbbá ahhoz az eu-
rópai uniós elváráshoz, hogy 2050-re elérje a klímasemlegességet. Tekintettel 
arra, hogy a klímasemleges gazdaságra való átállás szempontjából kulcsfontossá-
gú az energetikai vállalatok határozott szerepvállalása, egyeztetés-sorozat indult 
az érintett iparági, érdekképviseleti és civil szervezetekkel az elfogadott alapelvek 
mentén a szükséges Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia konszenzusos megalkotá-
sa és kidolgozása érdekében�

A villamosenergia-szektor átalakítására vonatkozó kormányzati elképzelések leg-
fontosabb elemei: a nukleáris kapacitások megújítása (Paks II-n keresztül a nukle-
áris energia további használata), a mátrai lignitalapú áramtermelés kiváltása (első-
sorban földgáz és napelemes termeléssel) és további megújuló energia (ezen 
 belül is elsősorban a napenergia) kapacitások jelentős mértékű növelése. A ma-
gyarországi megújuló energia célok (2030) kapcsán nincs kötelezően meghatáro-
zott nemzeti cél, helyette EU-szinten 32%-os megújuló energia részarány került 
kitűzésre, melyhez a tagállamok saját vállalásukkal járulnak hozzá. Magyarország 
a jelenlegi (13%-os) részarányát 21%-ra emeli, továbbá 2030-ig az 1990-es ér-
tékhez képest 40%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását.
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A veszélyhelyzet a gazdaság gyakorlatilag minden területén nehézséget okozott, 
nem kivétel ez alól a megújuló energiaipar sem. Felismerve, hogy amennyiben az 
érintett projektek nem tudnak megvalósulni, vagy közben elveszítik a támogatási 
jogosultságukat, úgy nem fogják tudni teljesíteni a kötelezettségeiket sem, ami 
előrevetíti ezen vállalkozások megszűnését is; a villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXXII. törvénnyel több – ha-
táridő hosszabbításra vonatkozó – rendelkezéssel is kiegészült a VET. E tárgykör-
höz kapcsolódóan elfogadásra került a kötelező átvételi jogosultságok, valamint a 
pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó 
prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, 
kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben 
történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VII. 5.) MEKH rendelet.

Árszabályozást érintően megszülettek a villamos energia, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjas szolgáltatások, valamint a csatlakozási díjak 
alkalmazási szabályait és mértékét érintő jogszabály-módosítások, továbbá a táv-
hőszolgáltatónak értékesített távhő árakat és a felhasználónak nyújtott távhőszol-
gáltatási díjakat módosító rendelkezések. Meghatározásra kerültek az új árszabá-
lyozási ciklus kezdő dátumai (3. táblázat)�

3. táblázat: Az árszabályozási ciklus kezdő dátumai

Villamos energetikai ágazat 2021� április 1�

Földgáz ágazat

tárolási rendszerhasználati és külön díjak 2021� április 1�

szállítás, elosztás rendszerhasználat  
és egyetemes szolgáltatás 2021� október 1�

szállításhoz, elosztáshoz kapcsolódó csatlakozási 
díjak, valamint a szállításhoz, elosztáshoz és az 
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó külön díjak

2021� október 1�

Rögzíthető, hogy a fentieken túlmenően 2020-ban az MVM Csoport társaságai-
nak működésére, a szabályozási környezet alakulására jelentős hatással voltak a 
koronavírus világjárvánnyal (veszélyhelyzettel, illetve járványügyi készültséggel) 
kapcsolatosan megszületett, elsősorban a humánjárvány megelőzését, illetve kö-
vetkezményeinek elhárítását célzó hazai jogszabályok is.
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Társadalmi, technológiai környezet

Az elmúlt években látott trend, miszerint a hazai lakosság is egyre nagyobb mér-
tékben él a technológiai vívmányok nyújtotta új energetikai lehetőségekkel, a pan-
démia alatt is folytatódott. A társadalom energia- és klímatudatosságára egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetnek mind európai uniós, mind hazai döntéshozói szinten 
is, és a környezettudatosság egyre többek számára válik fontos szemponttá. Az 
intézkedések közül hazai példát tekintve kiemelhető a Magyar Nemzeti Bank által 
támogatott Lakáscélú Zöld Hitelezés megjelenése, iskolákban tervezett Fenntart-
hatósági Témahéttel, lakóépületek energetikai felújítását támogató hitelprogram-
mal. Megemlítendő még, hogy Magyarország az Európai Unióban elsők között 
bocsátott ki zöld államkötvényt, 1,5 milliárd EUR értékben, 15 év futamidővel. A 
zöldkötvényekből befolyó források kizárólag klímasemlegességet elősegítő beru-
házásokra használhatók fel. Az európai energiaszektorra hatást gyakorló változás 
volt még 2020-ban a Brexit elhúzódó és sok bizonytalansággal övezett folyama-
ta, miután a kilépéssel kérdésessé vált az összehangolt energiakereskedelmi 
rendszer jelenlegi állapota. Globális szinten kiemelendő még az Egyesült Államok 
novemberi elnökválasztása, aminek eredményeként az egyik legnagyobb CO2 ki-
bocsátó ország visszalépett a párizsi klímaegyezménybe.

Napjaink egyik legnagyobb ütemben terjedő megújuló energiát hasznosító tech-
nológiájának, a napelemes rendszereknek fajlagos beruházási költsége tovább 
mérséklődött 2020 során. A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a mo-
nokristályos modulok költsége 200 USD/kW árra csökkent. A hazai villamosener-
gia-hálózatra 2020 3. negyedévéig összesen 1920 MW napelemes termelő ka-
pacitás került rákapcsolásra, ami év végéig feltehetőleg a 2 000 MW-ot is megha-
ladta. Ebből a háztartási méretű kiserőművek (50 kVA alattiak) a 3. negyedévig 
640 MW-ot tettek ki, ami 2019-hez képest több mint 160 MW-nyi növekményt 
jelent� Szeptember végére már több mint 65 ezer háztartás rendelkezett kismére-
tű termelőegységgel. A Nemzeti Energiastratégia egyik célja, hogy 2035-re 200 
ezer háztartás rendelkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű tetőre szerelt nape-
lemmel. Kedvező időjárási körülmények között már az 1000 MW-ot is meghalad-

ta az ipari méretű (50 kVA feletti) naperőművek termelése déli csúcsidőszakban, 
amivel egyúttal a hazai termelés több mint negyedét adták. Mindezen trendszerű 
változások ugyanakkor új kihívások elé is állítják a hazai energiaszektort, melyek a 
megújuló energiaforrások villamosenergia-rendszerbe történő hatékony integrá-
lása érdekében merülnek fel� 

A közlekedési szektorban tovább folytatódott az alternatív, tisztább üzemanyagok 
használatával működő autók terjedése. Kategória szerinti bontás alapján az alter-
natív meghajtású gépjárművek közül a tisztán elektromos autók a legnépszerűb-
bek a lakosság körében, de jelentős mértékben növekedett a hatótávnövelt elekt-
romos és hibrid autók száma is. 2020. év végén 27 123 autó rendelkezett zöld 
rendszámmal, ami mintegy 60%-os növekedés egy év alatt. Az újonnan forga-
lomba helyezett alternatív meghajtású járművek közül 50% teljesen elektromos. 
Számukra már több mint 1000 db töltő pont áll rendelkezésre, aminek több mint 
fele a magyarországi piacvezető MVM Mobiliti tulajdonában van. Gyors-, illetve 
villámtöltésre is egyre több töltőállomáson van lehetőség. A 2020. év során a leg-
több mobilitási szolgáltató megszüntette az ingyenes töltési lehetőséget.

A 2019 végén megkötött orosz-ukrán megállapodással a 2020–2024 időszakra 
rendeződött az ukrán tranzitkérdés. Így a Gazprom lényeges gázszállítási rugal-
masságra tett szert, hisz a következő években megvalósítani tervezett Északi 
Áramlat 2 földgázvezeték és a teljesen üzembe állítani tervezett Török Áramlat–
Déli Folyosó mellett Ukrajna felől is el tudja látni a kelet-európai piacokat. A szű-
kebb értelemben vett térség földgázellátási rendszere tekintetében is jelentős vál-
tozás következett be a múlt év során. A Török Áramlat gázvezeték évi 15,75 milli-
árd m3 kapacitású második vezetékágára csatlakozó, Bulgárián és Szerbián 
keresztül Magyarországig épülő Déli Folyosó projekt bolgár és szerb szakasza, 
2021. január 1-jei üzembeállásával a 2020 elejétől a délről ellátott bolgár, görög 
és észak-macedón mellett már a szerb és boszniai piac, azaz a Gazprom Dunától 
és Szávától délre lévő összes balkáni piacának ellátása is a Török Áramlatra helye-
ződött át, ami töredékére csökkentette a magyar piac eddigi szerbiai tranzitszere-
pét. Az FGSZ Zrt. 2020. novemberében megkezdte a Déli Folyosó magyar szaka-
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szának a tíz éves fejlesztési tervében szereplő kivitelezését is évi 6 milliárd m3 
kapacitással, 2021. október 1-jei üzembeállási céldátummal. Hazánknak kiemelt 
érdeke fűződött a horvátországi Krk-szigeten létesült, évi 2,6 milliárd m3 kapacitá-
sú LNG visszagázosító terminál 2021. január 1-jei üzembeállásához, mivel általa 
földrajzi közelségbe került a globalizálódó LNG piacokhoz való közvetlen hozzáfé-
rés lehetősége. Az MFGK Croatia d.o.o. (a Magyar Földgázkereskedő Zrt. horvát 
leányvállalata) a 2021. január 1. és 2027. szeptember 30. közötti időszakra ösz-
szesen 6,75 milliárd m3 mennyiségű kapacitást kötött le a forrás-és útvonaldiver-
zifikációt elősegítő terminálban. 

Az infokommunikációs technológiák fejlődése is folyamatos, sőt, a járványhelyzet 
alatt még jobban megnőtt a jelentősége a közműszolgáltatásban is. Egyre na-
gyobb lépésben újulnak meg a digitális eszközök, hogy a távoli munkavégzés so-
rán a munkatársak és az ügyfelek biztonságban és hatékonyabban intézhessék 
ügyeiket. A szektor összetett tevékenységéből egy másik példát kiragadva: a 
megújuló energiatermelés által támasztott kihívásoknak is csak egy pontosabb, 
digitalizált folyamatokkal, szenzorokkal, a teljesítményáramlás-számításokat jól 
végző korszerű üzemirányítási szoftverrel lehet hosszú távon megfelelni. Az okos 
(dolgok internete – IoT) eszközök térnyerése, valamint a felhőszolgáltatások foko-
zódó népszerűsége miatt egyre több adatot termelünk. Egyes előrejelzések sze-
rint 2025-re az előálló adatmennyiség várhatóan a 200 zettabyte-ot is elérheti 
majd� Az adatok tárolása és feldolgozása egyben az energiafelhasználás növeke-
désével is jár� 

2015-höz képest 2040-re várhatóan 30%-kal fog nőni a globális primer energiafo-
gyasztás, és ezen belül a legnagyobb ütemben, több mint 60%-kal a villamos ener-
gia iránti kereslet emelkedik majd. Azonban Európában a magas kiinduló gazdasági 
fejlettségi szint, valamint a fokozott energiahatékonysági törekvések következtében 
mintegy 15%-os csökkenés várható ezen az időtávon primer energiafelhasználás-
ban. Ugyanakkor az elektrifikációs trend miatt a villamos energia fogyasztás tekinte-
tében itt is növekedés várható közel 20%-kal. A COVID-19 kiváltotta válság követ-
keztében a globális földgázfogyasztás 3%-kal esett vissza az előző évhez képest, 

ezzel szemben hazánkban az ún. hőmérséklettel korrigált fogyasztásban 2%-os 
növekedés volt tapasztalható. Magyarországon minimálisan, kb. 1%-kal, EU szinten 
5%-kal csökkent a villamos energiafogyasztás 2019-hez képest� 

A megújulók a korábbinál is nagyobb szerepet töltöttek be az uniós villamos-
energia-mixben: 2020-ban az EU-27 villamos energia termelésének már 38%-a 
származott megújuló forrásból, először meghaladva a fosszilis tüzelőanyagból 
elő állított villamos energia arányát (37%). Azaz 2019-hez képest több mint 4 szá-
zalékponttal nőtt a megújuló és 2,5 százalékponttal csökkent a fosszilis villamos-
energia-termelés aránya. A nukleáris erőművek az Európai Unió villamosener-
gia-termelésének mintegy negyedét adták a nyugat-európai atomerőművek 
terme lésének jelentősebb visszaesése ellenére is. A megújuló kapacitások terve-
zettnél visszafogottabb bővülése ellenére a konvencionális termelők nehéz hely-
zetbe kerültek a kereslet csökkenése miatt, ami strukturális kihívásokat is jelent a 
szektor számára. Európa-szerte egyre ambiciózusabb célokat tűznek ki a szén-
erőművek teljes bezárására, többek között Csehország a 2033 és 2038 közötti 
időszakban, Szlovákia 2023-ig, Németország 2038-ig, Lengyelország 2050-ig 
tervezi kivezetni szén alapú termelőegységeit. Ausztria már 2020-ban bezárta az 
összes energetikai felhasználású széntüzelésű erőművét. Mindezen folyamatok 
ugyanakkor új erőműfejlesztéseket is szükségessé tesznek, hiszen önmagukban 
az időjárásfüggő megújuló energiatermelők mellé mindenképp szükség van a 
rendszer stabilitását biztosítani képes erőművekre is. Így több gáztüzelésű, illetve 
nukleáris erőmű fejlesztési projekt indult már a térségben.

A villamosenergia-rendszer növekvő flexibilitási igényeinek kielégítésére szolgáló 
technológiák mint pl. az akkumulátoros energiatárolás, gyorsindítású gázturbinák, 
keresletoldali szabályozás (DSM) egyre nagyobb figyelmet kapnak. 2020-ban 
megjelent az Európai Unió hidrogénstratégiája is, amiben a zöld hidrogént prefe-
rálva az Európai Unió egyértelműen kiáll a technológia bevezetése mellett olyan 
ágazatokban, amelyek esetében a villamosításra nincs lehetőség. Mindemellett az 
energiatárolásban is fontos szerepet tölthet be a szakaszosan termelő megújuló 
energia kiegyensúlyozására.
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Klímapolitikai környezet

A korábbi klímavédelmi direktívának megfelelve Magyarországon 2020-ra a meg-
újuló energiaforrásoknak fedezniük kell a bruttó energiafelhasználás 13%-át. A 
2009/28/EK irányelvvel összhangban készült Megújuló Energia Hasznosítási Cse-
lekvési Terv ennél is magasabb arányt, 14,65%-ot tűzött ki célul. A MEKH által 
közölt legfrissebb adatok szerint a bruttó végső villamosenergia-fogyasztáson 
belül a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részaránya – a 
2019. évi adatokhoz képest 1,4 százalékpontos emelkedéssel – 9,7%-ra emelke-
dett, köszönhetően annak, hogy a megújuló alapú termelés nagyobb mértékben 
nőtt, mint a bruttó fogyasztás. A tagállamoknak 2014. január 1-jétől 2020. de-
cember 31-ig, minden évben legalább a végső felhasználók számára évente érté-
kesített energiavolumen 1,5%-ának megfelelő halmozott végfelhasználási energi-
amegtakarítást szükséges elérniük. 2010 óta 22%-kal javult a magyar gazdaság 
ÜHG-intenzitása, vagyis az egységnyi GDP előállításával járó ÜHG-kibocsátás. 

Az elfogadott IV. (Tiszta) Energiacsomag jogszabályaiban rögzített követelmé-
nyeket is figyelembe véve Magyarország a következő célkitűzéseket határozta 
meg, az Európai Unió még ambiciózusabb, 2030-as céljainak eléréséhez a CO2-ki-
bocsátás csökkentésére, a megújuló energia részarányának növelésére, valamint 
az energiahatékonyság fokozására irányulóan: 

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

   21%-os megújuló energia arány a bruttó végső energiafelhasználásban, valamint
   2030-ra a hazai végső energiafelhasználás ne haladja meg a 2005-ös értéket 

és a 2030-ra előre jelzett BAU pályánál5 8-10%-kal alacsonyabb legyen a hazai 
energiafelhasználás�

5 BaU pálya: az Európai Unió előírásainak való megfelelés érdekében a jelenleg rendelkezésre 
álló technológiák és politikai célkitűzések alapján minimális szinten tett energiahatékonysággal 
 kapcsolatos intézkedések.

Az Európai Zöld Megállapodás, amely egy 5 évre szóló európai jogalkotási mun-
kaprogram és minden uniós szakpolitikát így az energiaszektort is – érint, a hozzá-
tartozó ütemtervében már 2020 tavaszától megfogalmaz olyan éghajlatvédelmi 
programokat, melyek hozzásegítik Európát ahhoz, hogy 2050-re teljes mértékben 
klímasemlegessé váljon.

A Zöld Megállapodásnak való megfelelés és a kontinens 2050-es klímasemleges-
sé válása érdekében 2020 decemberében az Európai Tanács a következtetései-
ben jóváhagyta, hogy az Európai Uniónak 2030-ra legalább nettó 55%-kal kell 
csökkentenie ÜHG-kibocsátását. Ehhez egy hosszú távú költségvetésre van szük-
sége a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozóan. A középtávú klímavédelmi 
stratégiához alkalmazkodva, az EU 2030-as klímacél teljesülésének költség-
vonzata évi 1200 milliárd euró. Ennek finanszírozására részben a Méltányos Átál-
lási Mechanizmus (Just Transition Mechanism, röviden JTM) fog szolgálni, melynek 
tervezetét 2020 januárjában tették közzé. 
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A 2020 januárjában megjelent új Nemzeti Energiastratégiában (NES) – mely ter-
vezet előkészítésében az MVM Csoport is aktívan részt vett – az Európai Zöld 
Megállapodáshoz kapcsolódóan az egyik legfontosabb stratégiai programként ke-
rült azonosításra az energiaszektor klímabarát átalakítása. A stratégia 2030-ig 
határozza meg a hazai energiaszektor átalakítását, így a „tiszta, okos és megfizet-
hető” energia biztosítását helyezi középpontba. A NES-ben felvázolt energiamix 
alapján a nap- és az atomenergia együttes használatával 2030-ra a magyaror-
szági áramtermelés 90%-a szén-dioxid-mentes lehet, amivel hozzájárulhatunk a 
teljes európai kontinens klímasemlegességéhez is. 

Az MVM Csoport küldetése a megfizethető és tiszta energia biztosítása ügyfelei 
részére, fenntartható módon, a 21. század követelményeinek és ügyfélelvárásai-
nak megfelelően. A nemzeti klíma- és energiapolitikai célok megvalósításának el-
sőszámú letéteményeseként a tulajdonos, vagyis a magyar állam számára az 
MVM Csoport lehet az az eszköz, amivel az energiapolitikai célok elérését közvet-
lenül és aktívan képes befolyásolni. Elkötelezettek vagyunk az energiatermelés 
dekarbonizálása érdekében: 

   2020-ban is nagymértékben hozzájárult az MVM Csoport a hazai villamosener-
gia-termelés ÜHG-semlegességéhez, hiszen országosan a termelés 60%-a szár-
mazik ÜHG-semleges forrásból, hiszen a megújuló források egytizednyi arányát 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. termelésének 50 százalékpontos súlya egészíti ki, 

   2020-ban 110 darab naperőmű építése zárult le; az erőművek évente több mint 
120 GWh villamos energia megtermelésére képesek; emellett 33 MW naperőmű 
került akvirálásra az elmúlt évben,

   2020-ban az MVM Zöld Generáció Kft. tagvállalat pályázataival (5 db pályázat) 
indult a megújuló bázisú erőművek fejlesztésére kiírt 2020. évi, második ME-
TÁR-aukción,

   Az MVM Csoport megvizsgálta a Méltányos Átállási Mechanizmusból származó 
uniós finanszírozási forrásokat az MVM Mátra Energia Zrt. bezárása miatt a tér-
ség negatív hatások minimalizálása, valamint a helyettesítő kapacitások építé-
sének finanszírozása érdekében.

A klímavédelmi célok elérésének egyik eszköze az Európa Unió Emisszió-kereske-
delmi Rendszere (EU ETS). A rendszer 2020 utáni időszakra vonatkozó reformja 
továbbra is a kvótaárak növelésére irányul, amely alapján a kibocsátások teljes 
mennyiségének határértéke 2013-2020 között évente 1,74%-kal, 2021 után 
2,2%-kal csökken. 2019-től létrehozták azt a piaci stabilizációs tartalékot, amely a 
forgalomban lévő kibocsátási egységek mennyiségét szabályozza, 2021-től 
évente várhatóan 48 millió kvótával kevesebb lesz elérhető az EU ETS piacán.

A pandémiás helyzet kezelése 2020-ban

A 2020. év egyik fő kihívása a pandémia okozta helyzet kezelése volt. Az MVM 
Csoport mottója, hogy óvatosságban mindig egy lépéssel a többiek előtt járjunk, a 
visszatérésben eggyel utána. Ennek megfelelően home office-t biztosítottunk 
mindenkinek, akinek munkaköre ezt lehetővé tette, a hét minden napján a jár vány-
ügyi intézkedésekkel összhangban. Akinek nem volt lehetősége otthon maradni, 
azoknak a védekezés lehető legmagasabb színvonalát igyekeztünk biztosítani. A 
megváltozott munkakörülmények és a gyerekek otthoni oktatásának összhangja 
érdekében számos intézkedés született, amivel támogattuk a munkavállalókat, 
elősegítve mindenki számára a legbiztonságosabb környezetet, mindezt az MVM 
Csoport társaságai által nyújtott ellátásbiztonság fenntartása mellett. Meg tudtuk 
őrizni a munkahelyeket és a bérszínvonalat is ebben a nehéz helyzetben is. 

Az MVM Csoport tagvállalatai a magyar gazdaság számára az energiatermelést, 
elosztást és a kapcsolódó műszaki szolgáltatásokat biztosítja mintegy 15 ezer 
munkatárssal. Éppen ezért elengedhetetlen volt, hogy a vírus terjedésének korai 
szakaszában, időben elkezdjük a védekezési stratégiánkhoz szükséges lépések 
áttekintését�

Az MVM Csoport Elnök-vezérigazgatója 2020. február elején utasítást adott a 
központi Csoportszintű Krízis Team (CSKT) felállítására, illetve egy új pandémiás 
szabályzat soron kívüli kidolgozására is. Ezzel egyidejűleg a tagvállalatok saját 

102-44
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szervezetükben is létrehozták helyzetkezelő csapataikat, melyek az egyes saját 
tevékenységükhöz igazítottan működtek. A napi szintű kommunikáció mellett, a 
Krízis Teamt folyamatos kapcsolatot tartott a Belügyminisztérium rendészeti és 
katasztrófa-elhárítási szerveivel, az MVM-hez telepített honvédelmi irányító 
 törzzsel (HIT), valamint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisz-
terrel, illetve a szakterületért felelős vezetőivel.

Az első intézkedések a védekezés alapjait teremtették meg; áttekintésre kerültek 
a rendelkezésre álló erőforrások, és a még szükséges teendők listája is. Megte-
remtettük a jogi alapot ahhoz, hogy a Krízis Team jogilag kötelező iránymutatást 
adhasson ki a tagvállalatok felé. A vállalat csoportszintű igényekhez mért mennyi-
ségben szerzett be fertőtlenítőszereket, védőeszközöket, melyeknek a kollégák 
részére történő eljuttatása komoly belső logisztikát igényelt. Rendszeresen ad-
tunk ki intézkedési terveket, tájékoztatót, valamint protokollokat, melyeket plaká-
ton, hirdetőtáblán, elektronikus felületeken kommunikáltuk dolgozóinkkal. Az in-
formatikai háttér (MVM COVID Értesítő) megteremtése mellett hangsúlyoztuk az 
e helyzetben elvárt, általános higiéniai lépéseket, a külföldről hazaérkező kollégák 
szükséges teendőit, valamint szabályoztuk a telephelyek beléptetési protokolljait, 
a szállítmányok fogadását és átmeneti tárolásának rendjét is. 

A cég kritikus infrastruktúrákat és kulcsfontosságú erőforrásokat üzemeltető el-
sődleges tagvállalatai (az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., az MVM Mátra Energia Zrt. 
Zrt., MAVIR ZRt., Magyar Földgáztároló Zrt., MVM Balance Zrt.-2021 márciusáig 
MVM GTER Zrt.) még a veszélyhelyzet márciusi kihirdetése előtt széleskörű, ún. 
pandémiás krízisgyakorlatot tartottak, modellezve egy országos járvány esetében 
teendő fontos intézkedéseket. A védekezés költségei jelentősnek mutatkoztak, 
melyet azonban számos megtakarítás ellensúlyozott az otthoni munkavégzés 
meghatározóvá válása miatt. Az MVM Csoport tagvállalatai azon felül, hogy sike-
resen helyt álltak a pandémiás helyzetben, nem feledkeztek meg arról, hogy a 
pandémia miatt nehéz helyzetbe került intézményeket, szervezeteket támogas-
sák, például az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. támogatta a járványkórháza-
kat kedvezményes ellátással, valamint e-számla kampány keretében mintegy 73 

millió forint támogatásban részesítette a Szent László Kórház alapítványát; az 
MVM XPert Zrt. kórházak villamosenergia-rendszerét vizsgálta át; az MVM Energy 
Romania S.R.L. laptopokat adományozott oktatási intézményeknek. A MAVIR ZRt. 
pénzadománnyal segítette a gyógyítás frontvonalában szerepet vállaló budapesti 
és megyei járványkórházakat, a gyermekellátásban érintett klinikákat, valamint a 
védekezésben jelentős szerepet vállaló, országos segélyszervezeteket és az átvi-
teli hálózat fejlesztése által érintett közösségeket�

Humán-erőforrás intézkedések

A legfontosabb feladatok közé tartozott, hogy a munkavállalók a megváltozott kö-
rülmények között is folytatni tudják a szokásos tevékenységüket, és megtehessenek 
minden tőlük telhetőt azért, hogy megvédjék magukat, családjukat és társaikat a 
megbetegedéstől. Ezért beazonosították a „kulcspozíciós” munkaköröket, a külföldi 
utazásokat lemondták, az otthoni munkavégzés lehetősége, illetve a napi működés 
rutinjai átalakításra kerültek a helyzetnek megfelelően (megbeszélések átütemezé-
se, létszámkorlátozások, az online felületek használatának népszerűsítése).

Bár a dolgozók jelentős része döntött a „home office” lehetősége mellett, a szu-
perkritikus munkaköröket ellátó kollégák részére is sikerült megoldást találni; bent-
lakásos („fordított”) karanténban való munkavégzés került kialakításra, amelyben 
a fix tagokból álló csoportok kontaktmentesen, alapvetően két hetente váltották 
egymást. Továbbá felkészülve egy esetleges országos telefonhálózat kiesésre, az 
üzletmenet folytonosságot biztosító munkatársak hálózatkiesés esetén is működő 
EDR rádiót kaptak. 

Mivel a járvány jelentősen átszervezte a vállalat eddigi kultúráját, a helyzethez 
való alkalmazkodás és a sikeres szervezeti működés érdekében, 2020 februárjá-
ban 32 tagvállalat bevonásával reprezentatív felmérésre került sor, amely során 3 
109 munkatárs válaszolt a kérdésekre. A 76%-os kitöltési arány elegendő infor-
mációt szolgáltatott, mely alapján elkészült az MVM Csoport fejlesztési akcióter-
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ve. A cél olyan konstruktív viselkedési stílusok meghonosítása, amelyek a közös 
értékikkel összhangban, közvetlenül befolyásolják a teljesítményt és növelik a 
munkavállalók elégedettségét. A további változások eléréséhez fontos, hogy 
munkavállalóink rejtett kompetenciáit is feltérképezésre kerüljenek, hogy a bi-
zonytalan jövőben továbbra is erősségeikre támaszkodva érjenek el sikereket. Ez 
a tudás a későbbiekben segíteni tudja őket az egyéni karrierjükben való kibonta-
kozásukban és fejlődésükben is. 

Fő feladatok ellátása

A járványhelyzet súlyosbodásával elvárásként jelent meg: 

   Magyarország energia ellátásának biztosítottnak kellett lennie, mind a védeke-
zésben részt vevő kormányzati / állami szervek működésének, mind a lakossági 
pánik megelőzése érdekében. 

   A felkészülésnek és a védelmi szintnek folyamatosan az országos védelmi szint 
felett kellett állnia� 

   A lakosság folyamatos energia ellátásának biztosítottnak kellett lennie. 
   A biztonságérzetet erősítő kommunikációs tevékenységeket kellett folytatni.

   Az MVM Csoport döntése alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt a gáz, illetve 
áram kikapcsolás a lakosság körében felfüggesztésre került� 

Az első félévben jelentősen, 10%-ot meghaladó mértékben csökkent az energia-
igény a gazdaság legtöbb szektorát érintő lezárások következtében, ugyanakkor a 
második félévben az MVM meghatározó piacain az ipari termelés megelőző évi 
szintre korrigált vissza, így a teljes villamos energia igény kb. 1%-kal csökkent, 
miközben a földgáz felhasználás a szezonális hatások miatt még növekedett is� 

Informatikai rendszerek

Mindez persze nem valósulhatott volna meg az IT-területen dolgozó kollégák nél-
kül, akiknek rövid idő alatt egy megbízható, teherbíró informatikai rendszert kellett 
létrehozniuk. A felhasználók irányából rájuk zúduló igények kielégítése mellett, el-
engedhetetlen volt csoportosítaniuk erőforrásaikat, főképp mivel nem volt lehető-
ségük hirtelen nagyobb tételnyi informatikai terméket megrendelni, a tartalék 
készlet pedig nem is lehetett volna elegendő egy ilyen vészhelyzet esetében. Kö-
zel 430 fővel álltak át az új típusú működésre és laptopokat, valamint más eszkö-
zöket osztottak ki a saját otthonaikból foglalkoztatottak részére� 
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Továbbá meg kellett erősíteniük az infrastruktúrát, mivel nemcsak a szerverek el-
érését volt szükséges biztosítaniuk a home office-os munkavégzés érdekében, de 
azt is, hogy a hálózat kibírja a megnövekedett 400-500 százalékos terhelést. Az 
új feladatok ellátása érdekében a kommunikációt támogató online rendszerek fej-
lesztése már márciusban elkezdődött, ennek eredményeképpen két új rendszer; a 
Microsoft Teams és a Cisco Webex Meetings is bevezetésre került� Emellett to-
vábbra is törekedniük kellett a magas szintű adatbiztonságra és a központi termi-
nálszerverek elérhetőségére. Hogy lehetővé tegyék mindezt, párhuzamosan több 
technológiát próbáltak ki, mely kihívást jelentett a csapat részére, ám ezáltal meg 
is tudták mutatni szakterületük elengedhetetlenségét. 

A pandémia alatt jelentős mennyiségű információt és dokumentációt sikerült ösz-
szegyűjteniük, melyek rávilágítottak a legproblematikusabb területekre, így azt 
orvosolva, segítő anyagokat készítettek a témákban. Mindebből rengeteg tapasz-
talat szűrhető le a jövőre nézve, melyeket alkalmazva, az MVM Csoport hosszútá-
vú előnyökre tud majd szert tenni. 

A nehézségek ellenére; az MVM Csoport 2020-ban elnyert két kiemelkedő külső 
elismerést is, „Az Év Családbarát Vállalata – különleges időkben” díjat nagyvállalat 
kategóriában, és a „2020 Legvonzóbb Munkahelye” kutatásban; „Energetika és 
közüzem iparági” kategóriában, a második legvonzóbb munkáltatójának válasz-
tották az MVM Csoportot� 

Végeredményben elmondható, hogy a vállalatcsoport sikeresen átállt egy nagy-
mértékben digitalizált munkaszervezésre, és a folyamatos növekedés képességét 
megőrizve reziliens, a környezeti feltételek kedvezőtlen változásaival szemben is 
ellenálló működést tudott folytatni 2020-ban. Köszönhetjük ezt a Krízis Team és a 
csapatok közötti kommunikációjának és együttműködésének, valamint annak a 
több száz embernek, akiknek kitartása, kemény, szorgalmas munkája, családjaik 
türelme és megértése lehetővé tette, hogy az MVM Csoport képes legyen alkal-
mazkodni ehhez a nem mindennapi körülményhez� 

Központi szolgáltatások integrációja  
az MVM Csoportban

Az MVM Csoport jelentős változásokon megy keresztül. Az NKM márkanév alá 
tartozó társaságok 2018-ban kezdődő integrációja a szakmai kérdéseken túl szá-
mos együttműködési, szervezeti kultúrához kapcsolódó kérdést is felvet. Az ösz-
szehangolt, sikeres szervezeti működés megvalósításának elengedhetetlen felté-
tele, hogy a szervezet kultúrája is változzon, alkalmazkodjon az új kihívásokhoz. 

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. MVM Services Zrt.-vé történő átalakításának 
előzményei, koncepciója

Az MVM Csoport és az NKM Nemzeti Közművek Zrt. jelenlegi cégnevén az MVM 
Services Zrt. integrációja megvalósításának kezdete 2018. augusztusára vezet-
hető vissza, amikor is az MVM Csoport is a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter irányítása alá került. 

Az MVM Zrt. üzletpolitikai célkitűzéseként két meghatározó integrációs és műkö-
déskonszolidációs elvárás került definiálásra:

(1) Az MVM Csoport és az NKM Nemzeti Közművek Zrt. integrációjának megvaló-
sítása vállalatirányítási, jogi és szabályozás-menedzsment szempontból;

(2) Az MVM Csoport támogató tevékenységeinek integrációja vonatkozásában a 
támogató tevékenységek újraszervezése.

2019. nyarán elindult az MVM Services Zrt. holding szerepét megszüntető cég-
jogi integrációs folyamat megvalósítása.

Az MVM Zrt. Igazgatósága és az MVM Egyedüli Részvényese pedig megtár-
gyalta „Az MVM Csoport és NKM társaságok 2020. évi integrációs feladatainak 
előkészítése és a Támogató Központ létrehozásának koncepciója” tárgyú elő-
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terjesztést, és jóváhagyta az abban bemutatott, az MVM Zrt. átszervezését célzó, 
az MVM Services Zrt. alapjain létrehozandó Támogató Központ koncepcióját, és a 
2020. évi integrációs feladatok előkészítésének koncepcióját.

A Támogató Központ céljai az alábbiak voltak:

   Az MVM Services Zrt. újragondolt szerepköre szerint egy új, üzletági struk-
túra mentén szerveződő MVM Csoporton belüli támogató központként jön 
 létre, 

   Az NKM Energia Zrt. profiltiszta kiskereskedelmi szerepének elérése. 

A korábbi NKM-es tagvállalatok MVM Zrt.-hez tartozása 2021. január 1. napjá-
tól a cégnevekben is megmutatkozik. A Rebranding Projekt eredményeként az 
MVM Csoporthoz tartozás az elnevezésekben és az arculatokban is megjelenik 
az egy cégcsoport – egy márka jegyében. (A cégek névváltozását a 2� táblázat 
tünteti fel.)

Az új cégnevekre a 4� táblázat néhány példát mutat.

A Támogató Központ koncepciója és 2020. évi eredményei

A cégjogi integráció folyamatával párhuzamosan a 2020. évben a Támogató Köz-
pont koncepció megvalósítása érdekében az alábbi főbb döntések és intézkedé-
sek születtek:

   Kialakításra és az MVM Zrt. Igazgatósága által a 2020. 08. 26-án elfogadásra 
került az MVM Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, amely a jóváhagyást 
követően 2020. szeptember 1-jén hatályba lépett.

   Az MVM Zrt. Igazgatósága 2020. 08.26-án szintén jóváhagyta a Támogató 
Központ projekt által előterjesztett üzletfolytonosság szempontjából kritikus 
csoportszintű szabályzatokat, valamint a Támogató Központ projekt kapcsán 
az átadó és átvevő munkáltató és az érdekképviseletek közötti megállapodást, 

a munkáltató személyében bekövetkező változás egyes kérdéseinek kezelé-
séről.

   Az MVM Services Zrt. Igazgatósága a 37/2020. (VIII.27) számú határozattal 
rendelkezett az MVM Services Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
2020. szeptember 1-jétől történő hatályba helyezése iránt.

   2020. szeptember 1-jén sor került a jogutódlás végrehajtására az MVM Zrt.-ből 
átkerült munkavállalók esetén. A 2020. szeptember 1. napjától hatályos – MVM 
Zrt. és MVM Services Zrt. között létrejött – munkáltatói jogutódlási megállapo-
dás 225 kollégát érintett, akik közül 203 az aktív munkavállaló.

   Az MVM Zrt. és az MVM Services Zrt. közötti szolgáltatási keretszerződés és 
egyedi szolgáltatási szerződések aláírásra kerültek.

   2020. október 1-jén sor került a jogutódlás végrehajtására az NKM Energia 
Zrt.-ből átkerült munkavállalók esetén. A 2020. október 1-jétől hatályos – 
NKM Energia Zrt. és MVM Services Zrt. között létrejött – jogutódlási megálla-
podás 290 kollégát érintett, akik közül 279 az aktív munkavállaló és 11 pedig 
passzív.

4. táblázat: A rebranding következtében megváltozott cégnevek  
(teljesség igénye nélkül)

2020. évi cégnév Új cégnév 2021-től

NKM Energia Zrt. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. MVM OTSZ Zrt.

NKM Optimum Zrt. MVM Optimum Zrt. 

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

NKM Watt Eta Kft� MVM Watt Eta Hálózati és közvilágítási 
Szolgáltató Kft�

NKM Ügyfélkapcsolati Kft� MVM Ügyfélkapcsolati Kft�
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Az MVM Csoportban történt legfontosabb változások

Korunk egyik legnagyobb kihívása a világszerte rohamosan növekvő energiaigény 
megbízható, fenntartható és környezetünket legkevésbé megterhelő módon való 
kielégítése. Árbevétel alapján az MVM Csoport a Figyelő gazdasági hetilap 2019. 
évi TOP 200-as listája alapján hazánk 3. legnagyobb, meghatározó vállalatcso-
portja, amely a hazai energiaszektor jelentős, integráltan működő résztvevője. Kö-
zéptávú stratégiai célja, hogy sikeres, nemzetközi, nemzeti, regionális szinten is 
meghatározó, integrált energiaipari vállalatcsoporttá váljon, amely támogatja a 
nemzeti energiapolitika végrehajtását, és megfelel a globális környezeti kihívások-
nak is�

Az MVM Csoport tagvállalatai révén rendkívül szerteágazó tevékenysége lefedi a 
teljes hazai energetikai értékláncot: ellátja a villamos energia, földgáz fogyasztóit, 
kereskedik villamos energiával és földgázzal, emellett villamos energiát termel, 
távhőtermelést és -szolgáltatást végez, elosztó hálózatot üzemeltet, földgázt tá-
rol, átviteli rendszerirányítói feladatot lát el, távközlési szolgáltatásokat nyújt, vala-
mint befektetőként és beruházóként is részt vesz a térség piacain. Ezeken túlme-
nően tevékenységének kutatás-fejlesztési és innovációs projekteken keresztül 
történő tökéletesítésével is azon dolgozik, hogy minden ügyfelet igényei szerint el 
tudjon látni energiával. Az MVM Csoport energiatermelő egységeinek többsége 
villamos energiát állít elő, egyes erőművek pedig kapcsolt energiatermelés során a 
távhőszolgáltatásban is részt vesznek. 

A folyamatosan bővülő MVM Csoport jelentős új tagvállalatai az MVM Mátra 
Energia Zrt. és kiszolgáló tagvállalatai és a nemzetközi terjeszkedés során megvá-
sárolt cseh innogy vállalatcsoport és az első kontinensen kívüli piacot kiszolgáló 
Enexio Hungary Zrt.

Az MVM Mátra Energia Zrt. Magyarország egyetlen jelentős hazai primer energia-
forrásra (lignitre) alapozott erőműve. Összesen 950 MW-os beépített kapacitás-
sal a Paksi Atomerőmű után hazánk második legnagyobb villamosenergia–terme-

lője. A keleti országrészben az egyetlen folyamatosan üzemelő nagyerőmű, emiatt 
a villamos energia átviteli hálózat kiegyensúlyozott működése és ellátásbiztonság 
szempontjából is kiemelt jelentőségű. Így ameddig a lignittüzelésű termelési tech-
nológia helyébe lépő alacsonyabb karbonintenzitású termelési kapacitások ki nem 
épülnek, feltétlenül szükséges a termelésben tartani az erőművet, csak így bizto-
sítható az észak-kelet Magyarország stabil, zökkenőmentes villamosenergia-ellá-
tása�

Lignit alapú blokkjaiba a tüzelőanyagot két saját tulajdonú bányájából, a visontai 
és bükkábrányi külfejtéses bányákból szállítja be. Az erőműhöz kapcsolódóan 
2007-ben Ipari Park jött létre, ahol jelenleg 21 betelepült cég található, amelyek a 
rendelkezésre álló kedvező árú energia, a meglévő infrastruktúra, valamint az 
erőmű üzemeltetésével keletkező melléktermékek hasznosítására építették ter-
melő tevékenységüket.

Az erőmű kiszolgálásában három, az MVM Mátra Energia Zrt. irányítása alá tarto-
zó tagvállalat vesz részt� 

A Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. az erőműi és bányászati berendezé-
sek és a bányászati berendezések karbantartásához kapcsolódó forgácsolási, 
acélszerkezeti és villamos forgógépek javítási munkáit végzi. A Mátrai Erőmű Bá-
nyászati Mélyépítő Kft. elsősorban a bányaműveléshez szükséges kiskotrógépes, 
és szállítási tevékenységet látja el. A GEOSOL Kft. az erőmű részére az alternatív 
és megújuló tüzelőanyagokat (biomassza, RDF) biztosítja.

A 2020-ban megújult menedzsment a működés hatékonyságának növelése érde-
kében átszervezte a céget, amelynek pozitív gazdasági eredményei már ebben az 
évben is jelentkeztek� 

A társaság szerkezetátalakítás keretében megkezdte az új erőművi beruházások 
előkészítését.
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Az erőműben 2020-ban megtörtént mind az erőmű, mind az ipari parkok üzeme-
inek túlhevített gőzzel történő ellátásának tartalékát biztosító 50 t/h-ás kapacitá-
sú Bosch gyártmányú gázkazán üzembe helyezése. 

Megkezdődött a naperőművek létesítésének előkészítése a bányaterületek rekul-
tivációja utáni területekre.

Az új menedzsment fő célja, hogy a hazai energiaforrásokra alapozott, az ellátás-
biztonságot szolgáló társaságot zökkenőmentesen átvezesse a 2025-ös évet kö-
vető szénmentes korszakba. Mindezt olyan foglalkoztatási politikával, amely nem 
jár létszámleépítéssel, ellenkezőleg, továbbra számítva a jelenlegi munkavállalók-
ra, felhalmozott tapasztalataikra, tudásukra.

2002 óta az erőmű a megújuló energiatermelésben is jelen van, amellyel jelentős 
mértékben hozzájárult az Európai Unión belül vállalt fenntarthatósági mutatók tel-
jesüléséhez� A CO2 – kibocsátás csökkentése érdekében a társaság a tüzelőanyag-
hoz keverve 11-14%-os mennyiségben biomasszát is éget. A szénerőmű ugyan-
akkor a hazai szén-dioxid-kibocsátás 14 százalékáért is felel, ezáltal Magyaror-
szág 2050-es karbonsemlegességi céljainak eléréséhez elengedhetetlen a 
kapacitásainak a klímacélokat is figyelembe vevő módon történő átalakítása. Az 
MVM Csoport középtávú célja az elavult lignit bázisú energiatermelő technológia 
új, nagyobb hatásfokú, innovatív és alacsonyabb CO2-kibocsátású technológiákra 
cserélése. Az erőmű technológiai átalakítása négy pillérre épül, ennek része egy 
500 MW teljesítményű kombinált ciklusú gázturbinás erőműblokk és egy 31 MW-
os RDF/biomassza tüzelésű blokk építése az erőmű területén. A változtatás része 
továbbá egy 200 MW-os napelempark létesítése a két bánya rekultivált területein 
és a lignitkészletek alternatív felhasználásaként egy tiszta szén technológiát alkal-
mazó kísérleti üzem létrehozása. A termelt villamos energia mennyiség megőrzé-
se a cél, de 75%-kal kevesebb CO2-kibocsátással�

A szén-dioxid kvóta árak növekedése jelentős terhet ró az erőműre. A termeléshez 
közvetlenül kapcsolódó bevételeket és költségeket tartalmazó működési ered-

mény alapján, tehát szigorúan működési szinten az erőmű pozitív eredményt ter-
mel, amit a kvóta költség, illetve az eszközökhöz kapcsolódó értékcsökkenési le-
írás fordít veszteségbe az adózás előtti eredmény szintjén, melynek az összege a 
legutolsó lezárt üzleti évben 5,9 milliárd forint körül volt.

A létesítmény zöld jövőképének megvalósítása, a széntechnológia kivezetése ösz-
szhangban van az uniós energia- és klímapolitikai célokkal is, így az átalakításnál 
jelentős uniós forrásokra is pályázhat a társaság. Az MVM Csoport szakmai hátte-
re garantálja, hogy az átalakítási folyamat alatt az ellátó rendszer zavartalanul mű-
ködjön�

A német innogy csehországi tevékenységének megvásárlásával az MVM Csoport 
a cseh gázkereskedői piacon vezető piaci szerepet, a cseh villamosenergia-keres-
kedelemben szignifikáns részesedést szerzett. Az innogy Česká republika a.s. 
megvásárlására vonatkozó tranzakciót az innogy és az MVM 2020� október 30-án 
zárta. Az innogy Česká republika a.s. piacvezető földgázkereskedő és jelentős vil-
lamosenergia-kereskedő vállalatcsoport Csehországban. A csehországi összes 
energiaellátási pont 42% esetében, azaz közel 1,6 millió ügyfél számára értékesít 
földgázt és villamos energiát. 3,2 TWh értékesített villamos energiával a cégcso-
portnak összesen 7%-os piaci részesedése van a cseh villamosenergia-kereske-
delem piacon. A vállalatcsoport portfólióját tovább bővítik a gyorsan növekvő 
energiaszolgáltatások, amelyek nagyon keresett területeken aktívak, beleértve a 
sűrített földgázt (CNG), az e-mobilitást és a kombinált hő- és villamos energiát.

Ugyancsak a 2020-as év említésre méltó tranzakciója az Enexio Hungary Zrt.-
nek, illetve két kínai leányvállalatának akvizíciója korábbi német tulajdonosától. A 
tranzakció által először lépett az MVM Csoport a kontinensen kívülre és terjesztet-
te ki tevékenységét globális színtérre. 

A tranzakció révén az ipari hűtési technológiai kivitelezői piac egyik elismert nem-
zetközi szereplőjével bővítette az MVM Csoport a portfólióját, mely társaság 
egyébként több évtizedre visszanyúló magyar háttérrel és nemzetközi kivitelezői 



35 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020az MvM CsOpOrt BEMUtatása

tapasztalattal rendelkezik� Továbbá a társaság által alkalmazott technológia a vi-
lághírű, Heller-Forgó-féle hűtőberendezések szabadalmi jogának akvizícióját is 
jelentette, amely ezáltal hosszú évek után ismét magyar tulajdonba került. A tech-
nológia, melyet az ötvenes években fejlesztettek ki feltalálói, a hőerőművek víz-
szegény környezetben történő hűtésének problémáját oldotta meg.

A cég az erőművi fejlesztések piacán beágyazott kapcsolatrendszerrel rendelke-
zik, a kelet-közép-európai térségben, illetve a Balkánon kiemelt projektek kivitele-

zésével foglalkozott, foglalkozik. További potenciált jelentenek az MVM Csoport-
ban már meglévő tervező, gyártó, kivitelező kompetenciákkal rendelkező leányvál-
lalatokkal kialakítható szinergiák.

Az Aqua Energia S.A. két törpe vízerőművet működtet a Madaras patakon 2 turbi-
nájával, a lakossági és ipari véghasználóknak értékesíti a termelt energiát. A H2O 
Energy Romania S.R.L.-nek egy 0,96 MW beépített teljesítményű turbinás víz-
erőműve van a Szentkeresztbánya melletti Vargyas patakra építve.
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Az MVM Csoport felépítése és működése

Az MVM Csoportot 2020� év végén összesen 124 társaság alkotta�

Az MVM Csoportot 2020. december 31. napján a számvitelről szóló 2000. évi C 
törvény alapján

   1 anyavállalat, 
   98 leányvállalat, 
   2 közös vezetésű,
   11 társult és 
   12 egyéb részesedési viszonyú vállalkozás, 

azaz összesen 124 társaság alkotta� 

A 2019. évi állapothoz viszonyítva a 2020. évben a konszolidációs körben az 
alábbi változások történtek:

   2020 januárjában az MVM OVIT Zrt. megvásárolta a gépész, építész és villa-
mos-irányítástechnikai tervezéssel foglalkozó MetalCom Engineering Zrt.-t 
(névváltozást követően MVM Engineering Zrt.-t),

   2020 februárjában az MVM Zöld Generáció Kft. megvásárolta a fotovoltaikus 
erőmű üzemeltetéssel foglalkozó Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Kft.-t,

   2020 márciusában az MVM Zrt. megvásárolta az MVM Mátra Energia Zrt.-t és a 
Geosol Kft.-t is tulajdonló Status Power Invest Kft.-t. A megvásárolt cégcsoport-
ban (továbbiakban Mátra Csoport) lévő társaságok vagyonkezelési (holding), 
villamosenergia termelő, karbantartó, hulladékgazdálkodási és bányászati szol-
gáltató tevékenységeket végeznek�

   2020 áprilisában illetve novemberében a Magyar Földgázkereskedő Zrt. két kül-
földi leányvállalatot (MFGK Croatia d.o.o. és MFGK Cz s.r.o.) alapított, amivel a 
jelenlétét tovább tudta erősíteni a térségben.

   2020 folyamán az MVM Zöld Generáció Kft. több, fotovoltaikus erőművet üze-
meltető társaságot vásárolt, ezzel májusban négy, augusztusban hat, novem-
berben pedig további egy társasággal bővült a Társaságcsoport.

   2020 júniusában az MVM Zrt. és a Rusatom Service JSC (Moszkva) megalapí-
totta az European Power Services Zrt.-t. A társaság leányvállalataként az MVM 
Társaságcsoport konszolidációs körének tagja, erőművi karbantartással, mű-
szaki szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.

   2020 júliusában kezdeményezett eszközátruházás révén az MVM OVIT Zrt. 
atomerőművi villamos- és irányítástechnikai tevékenységét az újonnan alapított 
MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. vette át.

   2020 júliusában az MVM Energy Romania Srl. és az MVM Switzerland AG meg-
vásárolta a romániai földgáz és villamosenergia kereskedelemmel foglalkozó 
CYEB S.R.L.-t (most már MVM Energy Trade Plus S.R.L.), 2020 augusztusában 
pedig a romániai vízerőmű üzemeltetéssel foglalkozó AQUA ENERGIA S.A.–t.

   2020. július 30-án az MVM Zrt. értékesítette a HSSC Kft.-ben lévő 100%-os 
részesedését az MNV Zrt.-nek, miután megvásárolta azt a Nemzeti Üzleti Szol-
gáltató Zrt.-től.

   2020 októberében az MVM Zrt. megvásárolta az innogy Česká republika a.s.- és 
ezzel együtt leányvállalatai –100%-os tulajdonrészét (továbbiakban innogy 
Csoport). A tranzakció eredményeként tíz leányvállalattal és egy jelentős tulaj-
doni részesedésű vállalkozással bővült az MVM Társaságcsoport, valamint irá-
nyítása alá került Csehország első számú földgázkereskedője és tovább növelte 
befolyását a cseh villamos energia piacon is�

   2020 novemberében a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. és az MVMI Informatika 
Zrt. megalapította a NÜSZ Informatikai Szolgáltató Kft.-t, a NÜSZ Zrt. által nyúj-
tott szolgáltatásokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatási feladatok ellátására�

   2020 novemberében az MVM Zöld Generáció Kft. megalapította a megújuló vil-
lamosenergia-termelést biztosító erőművek üzemeltetésével és karbantartásá-
val foglalkozó MVM ZG Solar Service Kft.-t.

   2020 decemberében az MVM Zrt. 100%-os tulajdonába került az Enexio Hun-
gary Zrt. és két kínai leányvállalata, valamint ezzel együtt a világhírű, Heller-
Forgó-féle hűtőberendezések szabadalmi joga is.
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   2020 decemberében az MVM Balance Zrt. megvásárolta a villamosenergia-ter-
meléssel foglalkozó Tisza Erőmű Kft.-t.

A Jelentésben szereplő társaságok bővebb bemutatását az MVM Csoport tagvál-
lalatainak saját honlapjai tartalmazzák�

KISZOLGÁLT PIACOK, KÜLKÉPVISELETEK

Az MVM Csoport stratégiai célkitűzéseivel összhangban kiemelt cél a cégcsoport 
nemzetközi jelenlétének és láthatóságának megerősítése. Ennek érdekében az 
MVM Zrt. külképviseleti irodával rendelkezik Brüsszelben és Moszkvában.

A brüsszeli képviselete meghatározó érdekérvényesítő jelenlétet biztosít az uniós 
intézményeken keresztül közvetlenül, valamint az érdekképviseleti szervezetek-
ben folytatott aktív tevékenység által, emellett bilaterális kapcsolatrendszert épít 
ki az MVM Csoport tevékenysége által érintett nagyvállalatokkal, tanácsadókkal. A 
moszkvai képviselet hozzájárul az MVM Zrt. oroszországi érdekérvényesítő jelen-
létének erősítéséhez, az orosz cégekkel és kiemelt állami energetikai intézmé-
nyekkel való együttműködés fejlesztéséhez, továbbá releváns üzleti kapcsolatok 
kialakításához.

Az MVM Csoport az MVM Zrt. külképviseletei mellett az alábbi külföldi érdekeltsé-
gein keresztül jelenik meg a Magyarországon kívüli piacokon: 

   az MVM Partner Zrt., valamint külföldi fióktelepei (Csehország, Szlovákia, Romá-
nia) és leányvállalatai, az MVM Partner Serbia d.o.o (Szerbia), az MVM Partner 
d.o.o (Horvátország), és az MVM Partner DOOEL Skopje (Észak-Macedónia);

   az MVM CEEnergy Zrt. és leányvállalatai, az MFGK Austria GmbH, az MVM CE-
Energy Slovakia s.r.o., az MFGK Croatia d.o.o. és az MFGK CZ s.r.o.;

   az MVM Energy Romania S.R.L., mint holdingtársaság, illetve ezen társaság ro-
mániai leányvállalatai, az MVM Future Energy Technology S.R.L. és a H2O 

Energy S.R.L., a MVM Energy Trade Plus S.R.L. (CYEB S.R.L.; 2020. július 31. óta 
tagja az MVM Csoportnak) és az Aqua Energia S.A. (2020. augusztus 14. óta 
tagja az MVM Csoportnak); 

   az innogy Česká republika a.s., illetve ezen társaság csehországi közvetlen és 
közvetett leányvállalatai, amelyek a következők:
– innogy Zákaznické služby s.r.o.
– innogy Energie s.r.o. 
– innogy Energo s.r.o.
– Ginger TEPLO s.r.o.
– innogy Energetika Plhov – Náchod s.r.o.
– innogy TelNet Holding s.r.o.
– Cerberos s.r.o.
– Helios MB s.r.o.
– Magnalink, a.s;

   a MAVIR ZRt. (Nincs külföldi telephelye, azonban jelentős exporttevékenység 
zajlik.);

   az MVM OVIT Zrt. (Nincs külföldi telephelye, azonban jelentős exporttevékeny-
ség zajlik.);

   a NIKER d.o.o. (Horvátország).

A fentieken túl a svájci székhelyű MVM Switzerland AG társaság működik azzal a 
céllal, hogy különböző nemzetközi megállapodások és együttműködések kereté-
ben az MVM Csoport több évtizedes széles körű szakmai tapasztalataira támasz-
kodva tudás-menedzsmentet, illetve oktatási célú szolgáltatásokat nyújtson a kül-
földi partnerek számára�

Az MVM Partner Zrt. villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenysége 2020-ban 
17 országot fedett le (3. ábra), és 12 különböző nemzeti energiatőzsdén rendelke-
zett tagsággal. A társaság szerződéses termelési portfóliója révén kiemelt nagyke-
reskedelmi partnere a lakossági villamosenergia-ellátásért felelős egyetemes szol-
gáltatóknak, és meghatározó szereppel rendelkezik a villamosenergia-rendszer 
egyensúlyának megtartását elősegítő rendszerszintű szolgáltatások piacán is.
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Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a teljes hazai gazdaságot, annak minden 
szereplőjét ellátja energiával, szektor és méret függetlenül, a kkv-któl (kis és köze-
pes vállalkozások) az önkormányzatokon át a legnagyobb hazai vállalatokig és 
állami intézményekig�

   A földgáz versenypiacon összesen közel 44 000 egyedi ügyfelet szolgált ki.
   A villamos energia versenypiacon közel 23 000 ügyfél választotta az MVM Next 

Energiakereskedelmi Zrt.-t.
   Nemzetgazdaságilag is fontos iparágakat látott el energiával, legnagyobb 

mennyiséget a következő szektorokban értékesített:
– Egészségügy, oktatás, közszolgáltatások
– Építőipar és ingatlanügyletek
– Gumi- és műanyaggyártás
– Raktározás, szállítás
– Élelmiszergyártás
– Kiskereskedelem

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. célja, hogy modern egyetemes szolgálta-
tóként és energiakereskedőként az ország teljes területén, magas színvonalon te-
gye elérhetővé szolgáltatásait ügyfelei számára. Ennek érdekében mind a föld-
gáz-, mind a villamosenergia-piac tekintetében országos kereskedelmi és egyete-
mes szolgáltató engedéllyel rendelkezik. Ezen túlmenően folyamatosan bővíti 
lakossági digitális és kényelmi szolgáltatásait, valamint termékportfólióját, ezzel 
további hozzáadott értéket és felhasználói élményt biztosítva ügyfelei számára. 

2020-ban a lakossági földgáz- és áramszolgáltatás volumene az 5� táblázat sze-
rint alakult.

Földgázenergia értékesítés

   A 2020. évben közel 1 233 millió m3 földgázt értékesített a hazai földgáz ener-
gia versenypiacon, mellyel az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Magyaror-
szág piacvezető földgázkereskedő társasága volt.

A földgáz értékesítés földrajzi megoszlása a következőképp alakult (6. táblázat)�

5. táblázat: Lakossági egyetemes szolgáltatás volumene

2020. évi cégnév Új cégnév 2021-től

Értékesítés (kWh) 38 377 994 421 1 867 838 124

Piaci részesedés (%) 99,9 16,2

6. táblázat: A földgáz-értékesítés földrajzi megoszlása

Elosztói terület Értékesített mennyiség aránya

1 Közép-magyarországi ellátási terület 30%

2 Kelet-magyarországi ellátási terület 29%

3 Észak-nyugat dunántúli és Dél-kelet 
magyarországi ellátási terület 24%

4 Közép-dunántúli ellátási terület 7%

5 Dél-dunántúli ellátási terület 5%

6  Egyéb elosztói területek 5%



40 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020az MvM CsOpOrt BEMUtatása

Villamosenergia értékesítés

A társaság 2020-ban megközelítőleg 9 TWh mennyiségű villamos energiát érté-
kesített a versenypiacon. A villamosenergia-értékesítés földrajzi megoszlása a kö-
vetkezőképp alakult (7. táblázat)�

A 4� ábra a hazai villamosenergia-átviteli hálózatot, a 8� táblázat pedig a MAVIR 
ZRt. egyes feszültségszintek szerinti távvezetékei hosszát mutatja be, míg a 9� 
táblázat az MVM Démász Áramhálózati Kft. elosztó hálózati távvezetékeinek 
hosszát ismerteti feszültségszintek szerint�

7. táblázat: A villamosenergia-értékesítés földrajzi megoszlása

Elosztói terület Értékesített mennyiség aránya

1 Közép-magyarországi ellátási terület 26%

2 Észak-dunántúli ellátási terület 19%

3 Dél-kelet magyarországi ellátási terület 16%

4 Észak-magyarországi ellátási terület 15%

5 Kelet-magyarországi ellátási terület 13%

6 Dél-dunántúli ellátási terület 11%
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4. ábra: A magyar villamosenergia-átviteli hálózat

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

NYOMVONAL
ROUTE

RENDSZER
CIRCUIT

SZABAD-
VEZETÉK

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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8. táblázat: A MAVIR ZRt. átviteli hálózati távvezetékeinek hossza  
feszültségszintek szerint (km)

2018 2019

2020

Nyomvonal-
hossz Vezetékhossz

750 kV 268 266 266 266

  egyrendszerű 268 266 266 266

  kétrendszerű – – – –

  tervezett –249 – – –

400 kV 2 983 2 994 2 298 2 994

  egyrendszerű 1 590 1 601 1 601 1 601

  kétrendszerű 1 393 1 393 697 1 393

  tervezett 275 149 26 26

220 kV 1 394 1 394 1 099 1 394

  egyrendszerű 805 805 805 805

  kétrendszerű 589 589 294 589

  tervezett – 22 – –

132 kV 199 199 142 199

  egyrendszerű 85 85 85 85

  kétrendszerű 114 114 57 114

  ebből összesen föld alatti – 17 17 17

  tervezett – – – –

9. táblázat: Az MVM Démász Áramhálózati Kft. elosztó hálózati távvezetékeinek hossza 
feszültségszintek szerint (km)

2019 2020

132 kV 1 065 1 065

ebből összesen föld alatti – 0,5

tervezett – –

1-35 kV 11 373 –

ebből összesen föld alatti 1 387 –

tervezett – –

35 kV – 169

ebből összesen föld alatti – 5

tervezett – –

20 kV – 11 248

ebből összesen föld alatti – 862

tervezett – –

10 kV – 571

ebből összesen föld alatti – 567

tervezett – –

0,4 kV 15 557 15 589

ebből összesen föld alatti 1 963 2009

tervezett – –

A fentieken kívül az MVM Future Energy Technology S.R.L. 20 kV-os földalatti távvezetékének hossza 22,8 km, 
az Aqua Energia S.A. 20 kV-os vezetékeinek hossza 17 km, 0,4 kV-os vezetékek hossza 15 km. A H2O Energy 
S.R.L. 20 kV-os vezetékeinek hossza 1 km, a 0,4 kV-os vezetékeinek hossza szintén 1 km, mely föld alatt halad.

EU4
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Irányítási struktúra

MVM Csoport irányítása 

Tekintettel az MVM Csoporton belül az elismert vállalatcsoportba tartozó ellenőr-
zött társaságok számára, valamint a 2020. év folyamán az MVM Csoport összeté-
telét és méretét érintő változásokra, irányítási szempontból a hangsúly a tulajdo-
nosi alapokra (társasági jogi eszközökre) helyezett irányításra helyeződött. Erre 
való tekintettel felülvizsgálatra került a Csoport alapvető szervezeti, működési és 
irányítási rendszer alapelveit rögzítő MVM Csoport Szervezeti és Működés sza-
bályzata, amelyet az MVM Zrt. Igazgatósága 2019.12.18. napján fogadott el és a 
dokumentum 2020. január 15. napjával lépett hatályba. 

Az MVM Zrt. működése során az irányítási tevékenységének központi, meghatá-
rozó tényezője az MVM Csoport küldetése, erre való tekintettel látja el irányítási 
feladatait. Az MVM Csoport irányításának eszközkészlete szempontjából megkü-
lönböztetendőek az elsődleges, illetve a másodlagos irányítási eszközök. Előbbiek 
a létesítő okiratok hatásköri szabályain, míg utóbbiak az MVM Zrt. mint holding-
központ által kiadott csoportszintű szabályozókon keresztül nyilvánulnak meg.  

Elsődleges irányítás

Az MVM Csoporton belül a társaságok felett a tulajdonosi minőségre alapozott 
irányítás az érintett társaság legfőbb szervén keresztül történik. Az MVM Zrt. tu-
lajdonosi irányítási jogosultságait a közvetlen tulajdonában álló társaságok esetén 
tulajdonosi, részvényesi / tagi minősége alapozza meg. Az MVM Zrt. közvetett 
tulajdonában álló egyes társaságok vonatkozásában az érintett társaságok köz-
vetlen tulajdonosával, a tulajdonosi jogok gyakorlásának MVM Zrt. részére történő 
átengedésére irányuló megállapodások biztosíthatják a tulajdonosi joggyakorlás 
lehetőségét. 

Az adott társaság felett a tulajdonosi minőségre alapozott irányítás terjedelmét a 
hatályos jogszabályi rendelkezések, a társaságok létesítő okiratai, valamint a tulaj-
donosi jogok gyakorlásának MVM Zrt. részére történő átengedésére irányuló 
megállapodások határozzák meg.  

Az MVM Csoportba tartozó társaságok felett a tulajdonosi minőségre alapozott 
irányítás MVM Zrt.-n belüli hatásköri szabályait az MVM Zrt. Alapszabálya, vala-
mint szervezeti és működési szabályzata rögzíti. 

Másodlagos irányítás

A társaságok irányításának másik dimenziója a csoportszintű szabályozókon ke-
resztül történő irányítás, melynek jogalapja egyrészt az uralmi szerződések által 
megtestesített uralmi jogviszony (elismert vállalatcsoport), másrészt az MVM Zrt. 
– közvetett, illetve közvetlen – tulajdonosi minősége.

Az elismert vállalatcsoport irányítási szempontból az uralmi jogviszonyon alapuló 
hatáskör-elvonásra épülő irányítási rendszernek tekintendő. Az MVM Zrt. egyes 
társaságok vonatkozásában 2007. július 1-jétől ún. elismert vállalatcsoporti6 for-
mában működik. Ennek lényege, hogy az MVM Zrt. uralkodó tagi minőségére ala-
pozva, az MVM Zrt. mint uralkodó tag – az uralmi szerződésekben foglaltak szerint 
– a hatáskör-elvonás joga alapján jogosult az ellenőrzött társaságok ügyvezetésé-
nek bármely – az ellenőrzött társaságok jogszabály szerinti engedélye(i)ben fog-
lalt tevékenységeinek kivételével – hatáskörét állandó jelleggel, illetve egyedi 
ügyekben eseti jelleggel egyoldalúan, írásbeli határozattal, azonnali hatállyal el-
vonni. Az uralkodó tag ezen jogkörén belül jogosult ún. „csoportszintű szabályo-
zók” kiadására. Az uralkodó tag uralmi jogviszonyon keresztül történő joggyakor-
lása során az uralkodó tag a csoportszintű szabályozókban a hatáskörébe tartozó-

6 a 2013. évi v. törvény a polgári törvénykönyvről 3:49. § (1) szerint: Elismert vállalatcsoport az 
összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, legalább egy uralkodó tag és leg-
alább három, az uralkodó tag által ellenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben meghatározott, 
egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés.

102-18
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an meghatározott tárgykörökben jogosult eljárni. Az uralkodó tag részéről az 
uralmi jogviszonyon alapuló joggyakorlásra a csoportszintű szabályozókban rög-
zítettek szerint az uralkodó tag igazgatósága, vezérigazgatója, vezérigazgató-he-
lyettese, igazgatója vagy osztályvezetője jogosult. A csoportszintű szabályozók 
külön társasági hatályba léptetés nélkül érvényesek a hatályuk alá tartozó társa-
ságokra nézve, és a társaságok kötelesek belső működési rendjüket, szabályaikat 
a csoportszintű szabályozókkal összhangba hozni. 

Az MVM Zrt. által irányított elismert vállalatcsoportba tartozó társaságok7 az aláb-
biak: 

Uralkodó Tag:

    MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt.)

Ellenőrzött társaságok:

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

   MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság (MVM OVIT Zrt.)

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

     MVM Balance Zrt. 
   MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (MVM MIFŰ Kft.)
   MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(MVM ERBE Zrt.)
   MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVMI Zrt.)
   ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ATOMIX 

Kft.)

7 a 2020.12.31. napján érvényes állapot szerint.

   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 Részvénytár-

saság (MVM BSZK Zrt.)
   MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvény-

társaság (MVM OTSZ Zrt.)
   MVM CEEnergy Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM CEEnergy Zrt)
   MVM Titán Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Titán Zrt.)

A 2020. évben nem történt változás az MVM Zrt. által irányított elismert vállalat-
csoport ellenőrzött társaságai körében. 

Irányítási területek

Az MVM Zrt. egyes vezetői az MVM Csoport stratégiai céljaival összhangban 
gondoskodnak a felelősségi körükbe rendelt, az MVM Csoportba tartozó – és az 
MVM Zrt. közvetlen tulajdonában vagy tulajdonosi joggyakorlásába tartozó – tár-
saságok szakmai irányításáról és felügyeletéről. Ezen tevékenység keretein belül 
ellátják az MVM Zrt. és az adott társaság közötti viszonylatban különösen

    az elsődleges tulajdonosi kapcsolattartói feladatokat,
    a társaság tevékenységéhez kapcsolódó üzleti és szakmai felügyeletet,
    az irányított társaság engedélyesi tevékenységének felügyeletét, és 
    a tulajdonosi döntések meghozatalának kezdeményezését és koordinációját.  

Az MVM Zrt. közvetett tulajdonában lévő társaságok – és az MVM Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá nem tartozó közvetett társaságok – irányítását és felügyeletét a 
társaságok közvetlen tulajdonosa látja el azzal, hogy ez esetben az MVM Zrt. 
szakmai irányításért és felügyeletért felelős szakterülete a feladatkörén belül a 
közvetlen társaságnak a közvetett társaság feletti irányítási tevékenységét elle-
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nőrzi, valamint – szükség esetén – kezdeményezi döntés meghozatalát a közve-
tett társaság feletti tulajdonosi joggyakorlón keresztül.

Az MVM Csoportba tartozó, a földgázellátásról szóló 2008. évi LV. törvény (GET.) 
szerint működő, földgázelosztó, illetve földgáztároló engedélyes társaság, vala-
mint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET.) szerint működő 
átviteli rendszerirányító, illetve elosztói engedélyes társaság vonatkozásában az 
irányítási terület jobaja-bácsgköre szakmai felügyeletet jelent, és ennek gyakorlá-
sa során köteles gondoskodni a szétválasztási szabályok betartásáról�

Központosított funkcionális egységek 

Az MVM Zrt. egyes szakterületei tevékenységeikkel a társaságok stabil működé-
sét és fenntartható fejlődését támogatják, egységes színvonalon és módszertani 
háttérrel, különös hangsúlyt fektetve a csoportszinten optimalizálható tevékeny-
ségekre, figyelemmel az Irányítási területek felelősségére és hatáskörére. 

A funkcionális területek a hatékony működés érdekében a csoportszintű horizon-
tális koordináció és a specifikus szakmai támogatás során az irányítási eszközök 
széles spektrumát alkalmazzák (a szabályozástól, akár az integrációig). 

Szolgáltató központok

Az MVM Csoporton belül egyes társaságok rendeltetése, hogy bizonyos funkcio-
nális tevékenységekre szakosodott belső szolgáltató társaságként működjenek 
közre az MVM Csoport életében. Az MVM Csoporton belül működő belső szolgál-
tató társaságok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele csoportszintű elvárás a 
társaságokkal szemben� 

Szolgáltató tevékenység tekintetében a 2020. év kiemelendő eseménye volt, hogy 
az MVM Zrt. holding-támogató tevékenységeit 2020. szeptember 1. napjától az 
MVM Services Zrt. látja el. 

Csoportszintű szabályozói hierarchia

A szabályozási hierarchia többszintű struktúrában valósul meg, és a szabályozási 
rendszer struktúrájának kialakítása a hierarchia magasabb szintjétől az alacso-
nyabb szint felé történik, így az MVM Zrt. mint holdingközponttól kiinduló szabá-
lyozóknak megfelelően kerülnek kialakításra a társasági szintű dokumentumok. A 
hierarchia alacsonyabb szintjén lévő szabályozók nem lehetnek ellentétesek a ma-
gasabb szinten elhelyezkedő szabályozókkal. Azokon a területeken pedig, ame-
lyekre a csoportszintű szabályozás nem tér ki, a társaságok önálló szabályozáso-
kat hozhatnak létre�

A csoportszintű szabályozók külön társasági hatályba léptetés nélkül érvényesek 
a hatályuk alá tartozó ellenőrzött társaságokra nézve. Ezzel szemben az elismert 
vállalatcsoportba nem tartozó társaságok esetében a csoportszintű szabályozók-
ban foglalt rendelkezések egyedi társasági jogi aktusokon keresztül tudnak a tár-
sasági belső szabályozásban érvényesülni.

A csoportszintű szabályozási hierarchia 4 szintre osztható:

I� szabályozási szint

    Csoportszintű szervezeti és működési szabályzat: A csoportszintű stratégia 
megvalósítása érdekében az MVM Csoport alapvető működési szabályait, illet-
ve az irányítási rendszer alapelveit meghatározó, a csoport szabályozási hierar-
chiájának legmagasabb szintjén lévő csoportszintű szabályzat. Jóváhagyására 
az MVM Zrt. Igazgatósága jogosult.

II� szabályozási szint

    Csoportszintű szabályzatok: Az MVM Zrt. Igazgatósága által az összehangolt 
és egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása érdekében elfoga-
dott, az MVM Csoport működését meghatározó fő folyamatok mentén a szakte-
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rületek működését egységes keretszabályozásként kötelezően meghatározó 
dokumentum.

III. szabályozási szint:

    Csoportszintű folyamatutasítások: Az MVM Zrt. vezérigazgatója által az össze-
hangolt és egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása érdekében 
elfogadott, a csoportszintű szabályzatokban meghatározott működési folyama-
tok egymást követő tevékenységeit, lépéseit kötelezően rögzítő, azt folyamat-
modellel leíró csoportszintű szabályozó dokumentum. 

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

IV. szabályozási szint:

    Tagvállalati dokumentumok: A tagvállalati működéséhez szükséges 
funkcionális területeket szabályozó kötelező érvényű dokumentumok. 
– Szervezeti és működési szabályzat (SzMSz): Az MVM Csoportba tartozó tár-

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

– Belső szabályzat: A csoportszintű szabályzat által nem érintett, illetve a cso-
portszintű szabályzatok által társasági hatáskörbe utalt területek magas szin-
tű, átfogó, illetve a folyamatalapon nem szabályozható területek leíró jellegű 
szabályozásaként szolgáló szöveges dokumentum. 

– Folyamatutasítás: Társaságok belső szabályozó dokumentuma, amely meg-
határozott működési folyamat egymást követő tevékenységeit, lépéseit folya-
matmodellben rögzíti, és a társaság szervezeti egységei közötti egyértelmű 
felelősség- és hatáskör-megosztást tartalmazza. 

– Munkautasítás: A munkautasítás a belső társasági szabályozási hierarchia 
következő szintje, amely a napi operatív munkavégzés részletes szabályozá-
sára szolgáló, lehetőség szerint folyamatalapú utasítás. 

Az MVM Csoport egyes tagjainak dokumentációs rendszerét az MSZ EN ISO 
9001:2015 szabvány előírásain, illetve a társaságokra vonatkozó egyes szabvá-
nyok, jogszabályok követelményein túl az uralmi szerződések és a csoportszintű 
szabályozók határozzák meg. Ezen dokumentumok elvárásai épülnek be a társa-
ságok saját dokumentációs rendszerébe.

Kitekintés: A 2020. évben az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese jóváhagyta az MVM 
Csoport új vállalatirányítási és szabályozási rendszerének koncepcióját, így a tár-
gyév egyik prioritása volt az új kormányzás (governance) koncepcióban foglalt fel-
adatok megvalósítása. 

Az új governance modell kialakítására a stratégiai holding modell mentén kerül 
sor, amelyben az irányítás jogi alapját tekintve hangsúly az elismert vállalatcso-
porti működésről az MVM Zrt. tulajdonosi minőségére alapított irányításra helye-
ződik át. A holdingközpont irányítási tevékenysége az MVM Zrt. a Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti többségi befolyása alá tartozó 
társaságokra terjed ki a jövőben, az uralmi jogviszony pedig – az új governance 
modell 2021. március 1. napjával történő hatályba lépésével egyidejűleg – meg-
szüntetésre került� 

Az MVM Zrt. irányítási tevékenységének két pillérét az üzletági irányítás, illetve a 
funkcionális területi irányítás képezi majd. Előbbi a tulajdonosi joggyakorláson, 
utóbbi pedig a csoportszinten érvényesülő szabályozáson (az MVM Zrt. által ki-
adott központi szabályozó dokumentumokon) keresztül nyilvánul meg a leányvál-
lalatok felé� 



47 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020az MvM CsOpOrt BEMUtatása

A felelős vállalatirányítási rendszer

Az MVM Zrt. működésének rendjét a társaság Alapszabálya határozza meg, amely 
előírásai alapján és azokkal összhangban került elfogadásra.

A legfőbb döntéshozó szerv

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese 2015. november 23. napja óta a Magyar 
Állam. A részvények felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
2018. augusztus 1. napjától a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter gyakorolja. A társaságnál nem működik közgyűlés, annak jogait az 
Egyedüli Részvényes gyakorolja úgy, hogy az egyébként közgyűlési hatáskörbe 
tartozó ügyekben írásban dönt, és arról a társaság igazgatóságának elnökét és 
vezérigazgatóját a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban 
értesíteni köteles. A döntések a társaság igazgatóságának elnökével és a vezér-
igazgatóval való közléssel válnak hatályossá� Az Egyedüli Részvényes kizáróla-
gos hatáskörébe tartozó ügyeket a Polgári Törvénykönyv, illetőleg az MVM Zrt. 
Alapszabálya rögzíti. A törvényben megállapított kizárólagos hatáskörök mellett 
az Alapszabály számos egyéb kizárólagos hatáskört állapít meg az MVM Zrt. 
Egyedüli Részvényese számára, amely jogkörök döntően a társaság gazdálkodá-
sának szorosabb tulajdonosi kontrollját hivatottak biztosítani, különös tekintettel 
a jelenleg meghatározó állami tulajdon védelmére, de szerepet kapnak az MVM 
Csoport elismert vállalatcsoportként történő működésével kapcsolatos kizáróla-
gos hatáskörök is�

Felügyelőbizottság

A felügyelőbizottság feladata, hogy az Egyedüli Részvényes részére az ügyveze-
tést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelőbizottság 
legalább három, legfeljebb hat tagból áll. Elnökét és tagjait az Egyedüli Részvé-
nyes választja. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előter-
jesztést, amely az Egyedüli Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó 

ügyre vonatkozik, ezzel összefüggésben a véleményét a Felügyelőbizottság köte-
les az Egyedüli Részvényes elé terjeszteni� 

A Felügyelőbizottság tagjai – a Ptk. 3:121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérő-
en – határozatlan időre kerülnek megválasztásra, megbízatásuk a Felügyelőbizott-
sági tagsági megbízatás elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai újra-
választhatók, és az Egyedüli Részvényes által bármikor, indokolási kötelezettség 
nélkül visszahívhatók.

A Felügyelőbizottság tagjai 2020. év végén (hat tag; a független (MVM Csoporton 
kívüli) tagokat aláhúzással jelöltük):

    elnök: Dr. Virág Miklós
    tagok: Dr. Benkő Tamás János, Dr. Lenkei Mirtill, Fürchtné Bodrogi Karolina, 

Knollmajer Tamás; dr. Gonda Zsolt Sólyom 

Állandó könyvvizsgáló

Az Egyedüli Részvényes által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy 
gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésé-
ről, amelynek során mindenekelőtt azt kell megállapítania, hogy a gazdasági tár-
saság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, to-
vábbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzeté-
ről, működésének eredményéről.

Az Igazgatóság

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető testülete, mely testületként gyakorolja a jo-
gait, legalább három, legfeljebb hét tagból áll. A tisztség betöltésének feltétele a 
személyekkel szemben támasztott jogszabályi előírások megléte, valamint a Ptk. 
és az Alapszabály által előírt összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés. 
A testület elnökét és tagjait az Egyedüli Részvényes választja és hívja vissza. Az 
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Igazgatósági tagok határozatlan időre kerülnek megválasztásra. 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 Tör-
vénykönyv és az MVM Zrt. Alapszabálya a kizárólagos hatáskörébe utal. Ez utób-
bi jogkörök — hasonlóan az Egyedüli Részvényes kizárólagos döntési jogosítvá-
nyaihoz — alapvetően a társaság gazdálkodása feletti ellenőrzést, illetve az Igaz-
gatóság csoportszintű irányítással kapcsolatos feladatainak ellátását hivatottak 
biztosítani. Az Igazgatóság jogosult arra, hogy kialakítsa a társaság munkaszerve-
zetét� 

Az MVM Zrt. Igazgatósága 2020. év végén 7 tagú volt (aláhúzással jelöltük az 
MVM Csoporton kívüli, nem vezetőségi tagokat):

   elnök: Kóbor György 
   tagok: Kádár Andrea Beatrix, Inámi-Bolgár Rita, dr. Cseh Tamás Zoltán,  

dr. Galambos Dénes, Pekárik Géza, dr. Murányi Ernő

Az Igazgatóság 2020. évi tevékenysége

Az Igazgatóság 22 alkalommal tartott ülést, 7 alkalommal pedig írásbeli határo-
zathozatal útján hozott döntést. A 2020. üzleti évben az igazgatóság 235 határo-
zatot hozott� Az igazgatósági határozatok téma szerint az alábbi csoportokba so-
rolhatók:

    Ügyrendi jellegű határozatok (pl.: jegyzőkönyv elfogadás, napirendi pont fel-
vétel);

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

körébe tartozó határozatok;
III. Az MVM Zrt. és az MVM Csoport irányításával, illetve irányítási struktúrájá-

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

teljesítésével kapcsolatos és a hatékonyabb működés biztosítása érdekében 
meghozott határozatok;

V. Egyéb témakörben (szervezeti kérdések, az Igazgatóság saját tevékenysé-
gének értékelése stb.) hozott határozatok.

Az Igazgatóság az MVM Zrt. Alapszabályában előírtak szerint az ügyvezetésről, a 
társaság és az MVM Csoport vagyoni helyzetéről és egységes üzletpolitikájáról 
háromhavonta az Egyedüli Részvényes és a Felügyelőbizottság számára írásbeli 
tájékoztatást adott� 

A vezérigazgató

A vezérigazgató az MVM Zrt. első számú vezető állású munkavállalója, aki – a 
társaság belső szabályozásában rögzített keretek között – ellátja a társaság ügy-
vezetését, és biztosítja a társaság operatív vezetését azokban az ügyekben, ame-
lyek nem tartoznak az Egyedüli Részvényes és az igazgatóság hatáskörébe�
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A vezérigazgató minden esetben tagja az igazgatóságnak� Amennyiben a vezér-
igazgató igazgatósági tagsága bármely okból megszűnik, úgy azzal egyidejűleg 
megszűnik vezérigazgatói kinevezése is.

Amennyiben az Egyedüli Részvényes a társaság vezérigazgatóját az igazgatóság 
elnökének is megválasztja, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára.

Az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója 2020. év folyamán: Kóbor György

A gazdasági, környezeti és társadalmi hatások azonosítása és 
kezelése

    Az MVM Zrt. szervezeti egységeinek feladat- és hatásköreinek elhatárolását rögzí-
tő alapvető dokumentum a társaság szervezeti és működés szabályzata. A sza-
bályzat rendelkezései szerint a gazdasági tárgykörök irányítását a gazdasági vezér-
igazgató-helyettes látja el, míg a környezeti témáért a jogi és integrált vállalatirányí-
tási vezérigazgató-helyettes, a társadalmat érintő feladatokért a csoportszintű 
kommunikációs igazgató, illetve a humánerőforrás vezérigazgató-helyettes felelős. 

    A gazdasági vezérigazgató-helyettes szervezetén keresztül a tulajdonosi elvá-
rások szerint tervezi és irányítja az MVM Csoport gazdálkodását, a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően biztosítja az MVM Csoport gazdasági és elszá-
molási folyamatainak működését és fejlesztését. A gazdasági vezérigazga-
tó-helyettes a 2020. év folyamán ellátta a csoportszintű szabályozó dokumen-
tumokban megfogalmazott kincstári (treasury) és likviditáskezelési, finanszíro-
zási, kontrolling, adózási, számviteli, partner- és pénzügyi kockázatkezelési, az 
üzleti elemzési és árszabályozási, a támogatás koordinációs, valamint pályázat-
menedzsment területek szakmai irányítását. Gyakorolta a csoportszintű szabá-
lyozó dokumentumokban foglalt jogköröket, és elvégezte a folyamatszponzori 
feladatokat a szakterülethez tartozó szabályzatok vonatkozásában� 

    A jogi és integrált vállalatirányítási vezérigazgató-helyettes – egyéb feladatai 
mellett – irányítja az MVM Zrt. jogszabályokból fakadó környezetvédelmi felada-
tainak és kötelezettségeinek ellátását, valamint biztosítja, hogy az MVM Zrt. 

szerződéseiben a környezetvédelmi szempontok az elvárt mértékben érvénye-
sítésre kerüljenek. Felelős az évente kiadásra kerülő, fenntarthatósági teljesít-
ményt bemutató csoportszintű jelentés elkészítéséért.

    A humánerőforrás vezérigazgató-helyettes kapcsolatot tart a szociális partne-
rekkel, így különösen az MVM Csoport szakszervezeteivel és üzemi tanácsaival, 
képviseli a csoportot a kollektív szerződéssel, üzemi megállapodással és a bér-
tárgyalással kapcsolatos egyeztetéseken. A humánerőforrás vezérigazgató-he-
lyettes felelősségi körei közül külön kiemelendő az MVM Csoport Etikai kódexé-
ben foglalt rendszerek, valamint a csoportszintű Etikai Bizottság működtetése. 
A csoportszintű kommunikációs igazgatóval együttműködve a humánerőforrás 
vezérigazgató-helyettes felel a belső kommunikáció HR vonatkozású feladatai-
nak végrehajtásáért� 

    A csoportszintű kommunikációs igazgató felelős az MVM Zrt., valamint az MVM 
Csoport egységes, csoportszintű márka- és kommunikációs stratégiájának 
megalkotásáért és végrehajtatásáért� Csoportszinten összefogja és menedzse-
li az MVM Csoport társaságai által folytatott támogatási, adományozási, szpon-
zorációs (CSR) tevékenység végzésének keretrendszerét. 

Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében az MVM Csoport a Ptk� rendelke-
zéseit alkalmazza. E tárgyban csoportszinten az Etikai Kódex, a Kollektív Szerző-
dés, valamint a beszerzési tevékenységet szabályozó csoportszintű szabályzat 
tartalmaz előírásokat a munkavállalókkal szemben. Az egyes társaságok vonatko-
zásában a létesítő okiraton felül – a csoportszinten érvényesülő szabályokkal 
össz hangban – a társasági kollektív szerződések, illetve a belső szabályozó doku-
mentumok rögzítenek előírásokat az összeférhetetlenséggel kapcsolatban. Ez 
utóbbihoz kapcsolódóan az MVM Zrt. megkezdte belső szabályzatának kialakítá-
sát az integritást sértő események bejelentésére és kivizsgálására, továbbá a tár-
saság munkavállalói által munkakörük ellátása közben észlelt, integritást sértő 
szabálytalanságok tárgyában. Az összeférhetetlenség ténye nem kerül publiká-
lásra� Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályoknak való megfelelés érde-
kében az érintettek nyilatkoztatásra kerülnek és az irányadó előírásoknak megfe-
lelőn történik a szükséges intézkedések megtétele.
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Értékek 

Értékek, alapelvek, standardek és viselkedési normák

2020� évben kiadásra került a korábbi NKM brand alá tartozó társaságokra is kiter-
jedő, és az új csoportirányítási modellhez és az MVM Zrt. szervezeti változásához 
igazodó, integrált új Csoportszintű Etikai Kódex. A Csoportszintű Etikai Kódex és a 
hozzá kapcsolódó csoportszintű szabályzás rögzíti az MVM Csoport által képviselt 
értékeket és elvárt viselkedési normákat, az etikai vétségek bejelentésének és ki-
vizsgálásának folyamatát, valamint az etikai szabályok oktatásának rendjét.

Az MVM Csoport minden munkavállalójának meg kell ismernie a Csoportszintű 
Etikai Kódex rendelkezéseit. A dokumentum mind az intraneten mind az MVM Zrt. 
honlapján megtalálható. A jövőre nézve a Csoportszintű Etikai Kódex a Csoport-
szintű Compliance Irányelv mellékleteként kerül majd újra kiadásra, az etikai elvá-
rások megsértésével kapcsolatos eljárások pedig a compliance eljárásrend kereté-
ben kerülnek kezelésre� A compliance szabályok és ezen belül az etikai elvárások 
megsértésével kapcsolatos csoportszintű bejelentések kezelése és az esetleges 
vizsgálat lefolytatása az MVM Zrt. Megfelelőségi Területének hatáskörébe tarto-
zik, míg a tagvállalati szintű bejelentéseket a helyi szintű Megfelelőségi Terület 
kezeli. Tervek szerint a 2021. évben megjelenő Csoportszintű Compliance Irány-
elv előírja, hogy az új belépők compliance oktatásának, a legalább éves szintű 
compliance oktatásoknak az MVM Zrt. Megfelelést Támogató Szervezetének és 
az MVM Zrt. Humánerőforrás Vezérigazgató-helyettesi területének támogatásá-
val kell megtörténnie�

Az Etikai Kódex olyan magatartási szabályokat, elveket rögzít, amelyek elősegítik 
a Csoport hiteles és felelősségteljes működését, és amelyek általános igazodási 
pontként a jogi normákon túlmutató követelményeket jelentenek, betartásuk vala-
mennyi munkavállalótól, munkaerő-kölcsönzés, illetve munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatottól, tisztségviselőtől, valamint minden, az 
MVM Csoport képviseletében eljáró személytől, elvárt.

Annak érdekében, hogy az MVM Csoport megfelelhessen a tulajdonos és a társa-
dalom által, valamint saját magával szemben támasztott elvárásoknak, az alábbi 
értékeket képviseli:

    Felelősség
    Együttműködés és bizalom
    Ügyfélközpontúság
    Elköteleződés

Az MVM Csoport munkatársaktól elvárt magatartási normái a következők:

    Törvényesség, szabálykövetés
    Az MVM Csoport jó hírnevének megőrzése
    Tisztességes, átlátható működés
    Üzleti ajándék, figyelmesség nyújtása, elfogadása, viszonzása során jogszerű 

és etikus magatartás tanúsítása
    Információ- és adatvédelmi szabályok betartása
    Összeférhetetlenségi szabályok betartása
    Vállalati tulajdon védelme
    Közéleti szerepvállalás során az MVM Csoport érdekeit nem veszélyeztető ma-

gatartás tanúsítása.

Az MVM Csoport valamennyi munkatársára vonatkozó magatartás normákon túl 
a vezetői munkakörben dolgozókkal szemben további különleges elvárások érvé-
nyesülnek, az alábbiak szerint:

    személyes példamutatás,
    beosztottakkal való megfelelő kapcsolat,
    együttműködő kapcsolat más szervezeti egységekkel, vezetőkkel.

Mechanizmusok az etikai kérdésekhez kapcsolódó kérdések és aggályok megfo-
galmazásához

102-16
102-17
205-2
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Minden, az Etikai Kódexben foglalt alapértékekkel és magatartási normákkal ellen-
tétes, szándékos vagy gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás etikai 
vétségnek minősül, amely az eset súlyától függő jogkövetkezményeket vonhat 
maga után.

Az MVM Csoport munkavállalói illetve üzleti partnerek és harmadik személyek 
névvel, vagy anonim módon az alábbi csatornákon keresztül jelezhetik azt, ha 
olyan cselekedet jut a tudomásukra, amellyel feltehetően megsértették az MVM 
Csoport Etikai Kódexének valamely rendelkezését:

    központi, védett, üzenetrögzítővel ellátott bejelentővonalon,
    postai úton, írásban,
    személyesen�

A bejelentések minden esetben a csoportszintű etikai felelőshöz érkeznek. A be-
jelentés nyomán indokolt esetben az Etikai Bizottság dönt az etikai vétség megál-
lapításáról és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. A 2020. évben az MVM 
Csoporton belül nem történt etikai bejelentés és nem indult etikai vizsgálat.
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Személyes adatok védelme

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a rábízott személyes adatok védelmére. 
Több millió energiafogyasztó ügyfél, több ezer üzleti partner, több tízezer munka-
társ bízza ránk személyes adatai 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 szabadságainak védelme 
mellett, ezért erre vonatkozóan csoportszintű adatvédelmi szabályozást léptet-
tünk életbe, amelyet a csoportba tartozó társaságaink is alkalmaznak. 

Az ügyfelek személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére 
vonatkozó indokolt panaszokra vonatkozó adatokat a 10� táblázat tartalmazza�

Az MVM Csoport kiemelt figyelemmel kezelte a pandémiás helyzetre vonatkozó 
személyes adatokat

    A társaságok biztosítják az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos mun-
kavégzés körülményeit és a kapcsolódó adatkezeléseket�

    A társaságok pandémiás/üzletmenet folytonossági tervvel rendelkeznek, ez elő-
feltétele a jogszerű személyes adatkezelésnek a járvány idején.

    A társaság rögzítheti a munkavállalója bejelentését a járványnak való kitettsé-
géről, akár erre vonatkozó kérdőívet is kitöltethet a munkavállalókkal.

    A munkáltató nem kezelhet a munkavállalóiról kórtörténeti, ill. egészségügyi do-
kumentációt.

    Nem arányos a válogatás nélkül minden munkavállalóra kiterjedő szűrővizsgá-
lat, munkaköri kockázatértékelés szükséges hozzá.

    A testhőmérséklet méréssel kapcsolatos adatkezelés kiterjed a társaságok épü-
leteibe történő beléptetésre.

Az MVM Csoport átalakulásával összefüggő adatvédelmi szabályozások frissí-
tése

    A korábbi MVM brand és az NKM brand alá tartozó társaságoknak külön cso-
portszintű szabályozásaik léteztek, amelyek egységesítése megtörtént.

    A kibővült MVM Csoportra vonatkozó személyes adatkezelési és adatvédelmi 
szabályozások alkalmazása a GDPR alapján minden MVM Csoportbeli társa-
ságra nézve kötelező.

SZAV103-1
SZAV103-2
SZAV103-3

418-1

10. táblázat: Az ügyfelek személyes adataival kapcsolatos indokolt panaszok

Az ügyfelek személyes adataival való visszaélésre, 
illetve az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt 
panaszok száma

Mértékegység 2020

Személyes adatokkal való visszaéléses esetek 
száma db 110

külső szervezettől érkező panasz db 2

• jogosnak bizonyult db 2

• jogtalannak bizonyult db 0

szabályozó szervtől érkezett panasz db 4

• jogosnak bizonyult db 4

• jogtalannak bizonyult db 0

Az azonosított ügyfél adatszivárgás, lopás, vesz-
tés (ügyfelek száma) fő 0
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Megalakult az MVM Csoport támogató központjaként az MVM Services Zrt.

    Az MVM Services Zrt. megalakulásával együtt járó szolgáltatási szerződések 
adatkezelési jogviszonyait szabályozó komplex adatfeldolgozási megállapodá-
sok kialakításra kerültek.

Rebranding – új arculat kialakítása

    Teljes körűen felülvizsgálatra, formailag és szakmailag aktualizálásra kerültek a 
korábbi NKM brand alá tartozó társaságok adatkezelési tájékoztatói�

Adatvédelmi incidensek kezelése

    2020. évben az MVM Csoportban összesen 110 adatvédelmi incidens történt, 
melyek közül 2 esetben volt szükséges bejelentés a Nemzeti Információszabad-
ság és Adatvédelmi Hatóság részére.

    Adatvédelmi bírságolásra egy esetben került sor, illetéktelen adattovábbítás 
ügyében�

    Egyre gyakoribb az energiaszolgáltató társaságaink nevében tapasztalható 
visszaélési próbálkozások száma. Olyan eset viszont nem fordult elő, hogy a 
társaságainktól származó adatforrásból szerezték volna meg csalók illetéktele-
nül a személyes adatokat�

Hatósági eljárások

    2020. évben 1 esetben indult hatósági eljárás a MVM Csoport több milliós ügy-
félszámmal rendelkező társaságával, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-
vel kapcsolatban. Az eljáró hatóság a kérelmezett kérelmét elutasította és meg-
állapította, hogy jogsértés nem következett be.

Az érintetti jogok érvényesítése

    A beérkezett kérelmek túlnyomó része a természetes személy ügyfelektől érke-
zett a velük kapcsolatban álló MVM és NKM társaságok (energia kereskedő és 
hálózati szolgáltató társaságok) számára, mintegy 200 esetben. Valamennyi 
kérelem kezelésre került a GDPR és egyéb szabályozásokban meghatározott 
ügyintézési időn belül.

Adatvédelmi tudatosság növelése

    2020. elején elindultak az időszakos ismétlő GDPR oktatások.
    Új belépők számára új adatvédelmi oktatási anyag e-learning formában is elké-

szült, és a társaságok alkalmazzák.
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Politikák és szabályzatok

A korrupció kiküszöbölése 

Az MVM Csoport 2020-ban is kiemelt figyelmet szentelt tevékenysége jogszabá-
lyi, erkölcsi és etikai kérdéseinek. Az MVM Csoport működése a tisztesség, a tör-
vényeknek és a tulajdonosi elvárásoknak való szigorú megfelelés alapelveire épül. 
Eredményes tevékenységének, valamint hazai és nemzetközi elismertségének, jó 
hírnevének záloga munkatársainak tudása, tapasztalata, tehetsége, kiemelkedő 
teljesítménye, elkötelezettsége és a cégcsoport által vallott értékek érvényesítése. 
Az üzleti partnereinkkel, valamint a kormányzati és felügyeleti szervekkel kialakult 
bizalmi kapcsolatot csak a munkavállalók kötelezettségvállalásával, személyes 
tisztességével lehet hosszú távon megőrizni.

Az MVM Csoport működése során nemcsak a hatályos korrupcióellenes törvé-
nyek, jogszabályok szerint jár el, hanem létrehozta saját Etikai Kódexét8 is, mely 
többek között részletesen szabályozza a munkavállalóktól, a beszállítóktól, üzleti 
partnerektől elvárt viselkedési, etikai normákat. 

Az MVM Csoport Etikai Kódexről szóló oktatására 2020. évben nem került sor, mivel 
az MVM Csoport irányítási-és szabályozási rendszerének megújításával, valamint 
az MVM Zrt. és az egyes tagvállalatok Megfelelőségi Területének megalakulásával 
az a döntés született, hogy az etikai elvárások és az azzal kapcsolatos eljárásrend a 
jövőben az időközben bevezetett csoportszintű compliance rendszer részét kell, 
hogy képezzék, tekintve, hogy a két tárgykör nem választható el egymástól.

Az MVM Csoport a korrupcióval kapcsolatos, írásos formában megjelenő kockáza-
telemzést nem végzett, azonban jól körülhatárolhatóak azok a területek, ahol ez 
releváns. Az MVM Csoport Etikai Kódexe tartalmazza azokat a folyamatokat, ahol 
a korrupció mint jelentős hatás megjelenhet. A Kódex nem csak esetfelsorolást 

8 https://mvm.hu/rolunk/azMvMCsoportrol/Etikaikodex

tesz, hanem felszólítja a munkatársakat a korrupció jellegű esetek jelzésére és az 
etikai vétségek jelentésére�

A korrupcióhoz kifejezetten kapcsolódó információk az Etikai Kódex 2.2.6., 2.3.3., 
2�3�4� és a 2�3�6� pontjaiban találhatóak�

Az MVM Csoport törekszik arra, hogy beszállítóival és üzleti partnereivel olyan 
kapcsolatot alakítson ki, amely a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul. Ennek 
érdekében csak jó hírű, megfelelő képességekkel, szaktudással és referenciákkal 
bíró vállalkozásokkal, személyekkel lép kapcsolatba. Az üzleti kapcsolatok során 
jóhiszeműen és tisztességes módon, a törvényeket és előírásokat betartva jár el, 
csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használja. A beszállítók kivá-
lasztása azok üzleti ajánlatainak tartalma és korábbi referenciái alapján történik, 
kerülve az összeférhetetlenséget, illetve bármilyen, a kiválasztás befolyásolását 
célzó kivételezést� 

A vállalatcsoport zéró tolerancia elvét alkalmazza a korrupció minden módozatára 
vonatkozólag. Részletes szabályzatok határozzák meg a beszállítókkal történő üz-
letkötés menetét, a szállítók minősítése szigorú szempontrendszer szerint törté-
nik. Új beszállítókkal való szerződéskötés előtt több terület a saját szempontrend-
szere alapján minősíti a beszállító jelölteket, és csak abban az esetben kerül a 
szerződéskötésre sor, ha minden egyes – a vizsgálatban részt vett – szervezeti 
egység pozitív módon minősítette a beszállítót. Az MVM Csoport Szállító Minősítő 
Rendszerében található minden egyes beszállítót megvizsgált összeférhetetlen-
ség szempontjából is, ami a korrupció kiküszöbölésének egyik lehetősége. Az új 
partnereken kívül, évente egyszer újravizsgálnak minden beszállítót. 

A munkavállalóknak kötelessége a korrupciós szándékra utaló körülményeket ha-
ladéktalanul, írásban bejelenteni. 

A bejelentést tevő munkatárs és az érintett munkatársak adatait bizalmasan keze-
li a társaság. Az MVM Csoportnál egyetlen munkavállalót sem érhet hátrány, vagy 

KORR103-1
KORR103-2
KORR103-3
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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 ismere-
teket átadja, és az ellene való küzdelem formáival megismertesse a munkavállaló-
kat. Ennek érdekében – többek között – minden új belépőnek el kell végeznie egy 
elektronikus alapú biztonságtudatossági tanfolyamot, mely humán és információ-
biztonsági ismereteket tartalmaz, és amelynek egyik modulja kizárólag a korrupció 
jelenségével foglalkozik�

Minden munkatárs köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogokat gyakorló ve-
zetőnek, ha ő vagy közeli hozzátartozója a munkáltatóval rendszeres gazdasági 
kapcsolatban álló, illetve a munkáltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató gaz-
dasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, többségi-, meghatározó tulajdonosa, 
vezető tisztségviselője, vagy a teljesítésbe bevont munkatársa, megbízottja, alvál-
lalkozója, tanácsadója, vagy a jövőben az kíván lenni. A társaság munkatársa e 
minőségében nem vehet részt olyan gazdasági társaság vagy egyéb szervezet 
pályázatának elbírálásában, amelyben neki vagy hozzátartozójának tulajdonosi 
vagy egyéb érdekeltsége, illetve vezető tisztsége van. Az érintett az összeférhe-
tetlenségi ok keletkezését haladéktalanul köteles bejelenteni, és az összeférhetet-
lenséget megvalósító cselekménytől, intézkedéstől tartózkodni. A munkatárs 
munkaviszonyának fennállása alatt nem dolgozhat együtt, illetve nem végezhet 
szolgáltatást azon társaságok, vagy személyek számára, akivel a csoporton belüli 
munkakörével összefüggésben is kapcsolatban áll.

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

További korrupcióellenes lépés a felvételre jelentkező leendő munkavállalók bizton-
sági 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 feladatokra, tevékenységekre, összeférhetetlenségi kérdésekre is.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. törvény (Takarékos törvény) 2020. január 1-jétől hatályos módo-
sítása, valamint a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére vonatko-
zó részletszabályokat tartalmazó, módosított, a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet-
ben foglaltak teljesítésére megalakult az MVM Zrt. Megfelelést Támogató Szerve-
zete, amelynek munkájával tovább erősödik a belső kontrollrendszer.

A szervezet feladataihoz kapcsolódóan 2020 decemberében hatályba léptek az 
alábbi új szabályzatok:

    Az MVM Zrt. Ajándékozáshoz és vendéglátáshoz kapcsolódó Belső Szabály-
zata;

    Az MVM Zrt. Szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének Belső 
Szabályzata;

    Az MVM Zrt. Összeférhetetlenségi Belső Szabályzata.

Korrupciós események száma és a megtett intézkedések

2020-ban az MVM Csoport tagvállalatainál, valamint az MVM Zrt.-ben korrupciós 
cselekmények elkövetése miatt nem indult eljárás, illetve ilyen tárgyú megkeresés 
hatóságoktól sem érkezett. A Csoportszintű Belső Ellenőrzés 2020-ban egy eset-
ben kérte fel a Biztonsági szakterületet esetleges korrupció lehetőségének a ki-
vizsgálására. A Csoportszintű Belső Ellenőrzési Igazgatóság beszerzéssel kap-
csolatos vizsgálata a beszállítók kiválasztását érintő eljárások tekintetében hívta 
fel a figyelmet potenciális visszaélések, személyi és üzleti összefonódások, össze-
férhetetlenségek lehetőségét teremtő körülményekre. A jelzés alapján több tag-
vállalatra kiterjedő belső vizsgálat indult. A vizsgálat során beszerzett adatok és a 
meghallgatások alapján a beszerzők és ajánlattevők közötti összeférhetetlenség 
nem állt fent, illetve konkrét visszaélés gyanúját igazoló körülmények nem merül-
tek fel. A vizsgálat lezárult, korrupció gyanúja nem volt igazolható. A lefolytatott 
vizsgálat eredményeképpen új javaslatok kerültek kidolgozásra a beszállítók kivá-
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lasztását és a beszerzési eljárások könnyebb áttekinthetőségét, átláthatóságának 
erősítését érintően. 

Adatszivárgással, jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatos incidensek miatt több 
belső eljárás is folyt, melyek a szükséges intézkedések megtételével zárultak. 
Ezen felül közérdekű adatigénylések is érkeztek az MVM Zrt.-hez különböző té-
mákat érintően, amelyeket a társaság a vonatkozó törvényi előírásoknak megfele-
lően megválaszolt.

A versenyellenes viselkedés megakadályozása

Az MVM Csoport támogatja a tisztességes és nyílt versenyt valamennyi piacon, 
belföldön és külföldön egyaránt� Tevékenységét a tisztességes verseny normáival 
összhangban és az érvényes versenyjogi szabályokat tiszteletben tartva végzi� 
A  versenytárs-elemzésekhez, piaci előrejelzésekhez felhasznált adatokat, infor-
mációkat csak jogszerűen, tisztességes úton, illetve a nyilvánosan közzétett elem-
zéseket felhasználva szerzi be� 

Az MVM Csoport képviselteti magát a szakmai és iparági szövetségekben, szer-
vezetekben, együttműködésekben, azok működésében aktívan részt vesz, egyi-
dejűleg szem előtt tartva az MVM Csoport érdekeinek képviseletét. A szakmai és 
iparági szervezetekben, illetve szövetségekben az MVM Csoport képviseletét 
ellátó munkavállalók előzetes vezetői felhatalmazás alapján végzik tevékenysé-
güket�

Az MVM Csoport minden munkavállalójától jogkövető magatartást, a jogszabá-
lyok, a csoportszintű és belső szabályozó dokumentumok rendelkezéseinek be-
tartását, az MVM Csoport érdekeivel és etikai normáival összhangban álló tevé-
kenységet vár el és kér számon�

A megközelítés hatékonyságát jelentő konkrét mechanizmus, hogy az üzletfelek-
től kapott üzleti ajándékot, figyelmességet éves szinten maximum 30.000,- Ft-ot 

nem meghaladó értékben lehet elfogadni azzal, hogy az ajándékot rögzíteni kell az 
etikai szabályzat ajándékregiszterében, és minden esetben a közvetlen felettes 
dönt az etikailag megfelelő lépésről (pl. az ajándék visszautasítása, felajánlása).

Ezen túlmenően minden olyan, a versenytársakkal, az ügyfelekkel vagy a beszállí-
tókkal tervezett üzleti kapcsolathoz, amely kapcsán felmerülhet az összeférhetet-
lenség gyanúja, részletekbe menő vizsgálatot követően a munkáltatói jogkör gya-
korlójának írásos, előzetes engedélye szükséges.

A korrupciós események körébe az alábbi büntetőjogi tényállások tartoznak:

    a vesztegetés, azon belül
– a hivatali vesztegetés
– a gazdasági vesztegetés

    a befolyással üzérkedés, valamint
    az új Btk. alapján a befolyás vásárlása.

A felsorolt büntetőjogi tényállásokra tekintettel korrupciós eseményekkel, illetve 
az azok kapcsán megtett intézkedésekkel összefüggésben az MVM Zrt. vonatko-
zásában nincs ismertetendő tény, adat vagy információ. Az MVM Csoportnál 
2020-ban nem indult eljárás korrupció gyanújára utaló panasz, bejelentés vagy 
esemény alapján�

Az MVM Csoport folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az állami szer-
vekkel, intézményekkel. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisztességes módon, 
a jogszabályokat betartva jár el, és kizárólag a jogszabályok által megengedett 
eszközöket használja� 

Az MVM Csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, továbbá a kor-
mányzati, területi és helyi intézményekhez és szervekhez felelős szervezetként, 
proaktív módon viszonyul. Az MVM Csoport pontosan fizeti a közterheket és ügyel 
pénzügyi műveleteinek átláthatóságára. 

MVM-9
VE103-1
VE103-2
VE103-3
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A fentieken túlmenően azonban az MVM Csoport részéről tilos bármilyen politikai 
hozzájárulás nyújtása. 

Az MVM Csoport szponzoráltjaitól megköveteli, hogy személyük, illetve az általuk 
rendezett rendezvények/megjelentetett kiadványok mindennemű politikai állás-
foglalástól mentesek legyenek, azaz az MVM Zrt., illetve csoporttagjai nevét és 
személyét a szponzorált semmiféle politikai hovatartozást nyilvánító programmal 
vagy eseménnyel ne hozza összefüggésbe, annak teret ne adjon.

Az MVM Csoport CSR, támogatási és szponzorációs tevékenysége során kiemel-
ten fontosnak tartja a diszkriminációmentességet. Egyetlen pályázónak, ügynek, 
kezdeményezésnek sem származhat előnye vagy hátránya a neméből, életkorá-
ból, bőrszínéből, vallásából adódóan, politikai vagy morális meggyőződéséből. 

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések meg-
szegésével kapcsolatos tényállásokat a tisztességtelen piaci magatartás és a ver-
senykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény azonosít. Az MVM Zrt. a 
nyilatkozat megtételekor nem vesz részt ilyen eljárásban ügyfélként, illetve nem 
folytat olyan magatartást, amely a hivatkozott törvény rendelkezéseibe ütközne.

Környezeti politika

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

    a villamos- és hőenergia termelése során támogatja az Európai Unió elvárásai-
nak megfelelően kitűzött nemzeti klímapolitikai célok elérését, valamint a min-
denkor hatályos nemzeti klíma- és energiastratégiai tervekben és dokumentu-
mokban (pl. Nemzeti Energiastratégia) foglaltak megvalósítását;

    folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (hazai és uniós) jogszabá-
lyoknak, szabványoknak, hatósági és belső előírásoknak, és ezt partnereitől is 
elvárja; 

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

    tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan figyelemmel kí-
séri, törekszik a negatív hatások megelőzésére, valamint a kockázatok minimali-
zálására, azok elfogadható szintre való csökkentésére;

    feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékenysé-
geket, amelyek jelentős mértékű hatást fejtenek/fejthetnek ki a környezetre;

    környezetvédelmi teljesítményének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével 
az energiahatékonyságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának 
észszerűsítését célozza meg;

    törekszik a környezetkímélő, alternatív technológiák és eljárások széleskörű el-
terjesztésére, valamint az energiahatékony és környezettudatos energiafel-
használási módszerek megismertetésére;

    a felhagyott telephelyek rekultivációinak, a területek újrahasznosításra való al-
kalmassá tételének tekintetében a legnagyobb gondossággal jár el;

    az éves fenntarthatósági teljesítményt bemutató jelentésével (Integrált Jelentés) 
rendszeresen tájékoztatja érdekelt feleit tevékenységeinek környezeti hatásai-
ról, illetve az elért eredményeiről;

    folyamatosan fejleszti a munkatársai és partnerei szakmai felkészültségét, gon-
doskodik a fenntartható gazdaság és a környezet védelme iránti elkötelezettsé-
gük, környezettudatosságuk fejlesztéséről;

    folyamatos párbeszédet folytat az érdekelt felekkel, együttműködik a közigaz-
gatási szervekkel a környezetszennyezés, valamint a veszélyhelyzetek megelő-
zése és elhárítása érdekében;

    részt vállal a környezetvédelmi/fenntarthatósági célú társadalmi kezdeménye-
zésekben;

    támogatja társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, 
működtetését, valamint folyamatos fejlesztését.

A csoportszintű politika a vállalatcsoport minden tagjára érvényes. Az MVM Cso-
port rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikának való megfelelést�

KVM103-1
KVM103-2
KVM103-3
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Környezeti megfelelés

Az MVM Csoport a létesítményeinek üzemeltetését a kezelési utasításokban, a 
műszaki dokumentációkban és a vonatkozó jogszabályokban, engedélyekben 
foglalt követelmények betartása mellett végezte� 

A Csoport tagvállalatainak vezetői elkötelezettek a környezetvédelemmel kapcso-
latos megfelelés folyamatos fenntartásában, és fontosnak tartják a Csoportról és 
annak tagjairól kialakult pozitív kép megőrzését. A vezetői megközelítés értékelé-
se az adott projektek sikeressége és a kapcsolódó gazdasági és technológiai szá-
mítások alapján történik. 

Az MVM Csoportban 20 társaság működtet az MSZ EN ISO 14001-es szabvány 
szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR), amely rendszereket folya-
matosan fejlesztenek. A társaságok vezetősége felel a KIR eredményességéért. 
Az MSZ EN ISO 14001-es szabvány egyik alapvető jellemzője a környezetvédelmi 
teljesítmény folyamatos fejlesztése, mely a környezeti célok elérésével és a KIR 
vagy bármely összetevője általános erősítésével érhető el. 

Kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek

Kockázatkezelési politika

Az elmúlt évek technológiai és szociológiai trendjei az energiaiparra is kihatással 
vannak, új kihívások és lehetőségek elé állítva az iparág szereplőit, valamint a po-
tenciális új piacra lépőket. Globálisan a klímaváltozás elleni küzdelem, a városiaso-
dás, a mobilitás fejlődése, a változó ügyféligények, az iparágakon átívelő digitali-
záció és technológiai fejlődés, valamint az energiakereslet növekedése határozzák 
meg leginkább a gazdaság szinte valamennyi szereplőjének jövőjét.

Az MVM Csoportra ható főbb, egymással is összefüggő megatrendek az alábbiak:

    dekarbonizáció, 
    az elektrifikáció, 
    az energiarendszerek konvergenciája,
    a decentralizáció,
    a digitalizáció, 
    valamint az energiaipar demokratizációja�

2030-ig átalakul a hazai energiamix – többek között – a dekarbonizációs törekvé-
sek és az elektrifikáció hatására. Ez az MVM Csoport energiamixének a jelentős 
átalakulását is eredményezi a 2020-as években: a hazai szénkivezetés, a nukleá-
ris kapacitásfenntartás mellett a megújuló portfólió erőteljes bővítése és a rugal-
mas kapacitások (gáztüzelésű erőművek, energiatárolási megoldások) fontossága 
is előtérbe kerül.

MEGATRENDEK
PIACAINKAT ÁTALAKÍTJÁK A MA LEGFONTOSABB TRENDJEI ÉS AZ EZEKET FELERŐSÍTŐ SZABÁLYOZÁSI
VÁLTOZÁSOK

Villamos energia erősödő dominanciája
E-mobilitás, hűtés/fűtés, ipari 
megoldások

ELEKTRIFIKÁCIÓ

Elosztott termelés bővülése
Energiahálózatokkal szembeni új 
kihívások

DECENTRALIZÁCIÓ

Ügyféltudatosság
Felhasználói aktivitás, bekapcsolódás

DEMOKRATIZÁCIÓ

Klímapolitikai prioritások
Ügyfelek környezettudatossága

DEKARBONIZÁCIÓ

Energiarendszerek közti határok 
elmosódása
Rugalmas és költséghatékony 
energiarendszerek létrejötte 

ENERGIARENDSZEREK 
KONVERGENCIÁJA

IT megoldások széles körű terjedése
Adatelemzések, előrejelzések, 
automatizáció

DIGITALIZÁCIÓ

EU ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁS
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A finanszírozók oldaláról is egyre szigorúbbak a dekarbonizációhoz kapcsolódó 
elvárások az energetikai vállalatok felé is (mint például a szénalapú energiaterme-
lési tevékenység leépítése, ambiciózus – legkésőbb 2020-as évek közepén törté-
nő – teljes szénkivezetés). Ezzel összhangban az MVM Csoport is felkészült, hogy 
2025-ig lehetővé tegye a meglévő szénalapú termelésének kiváltását is: az MVM 
Mátra Energia Zrt. lignittüzelésű blokkjainak kivezetése mellett az erőmű tiszta 
energiára való átállásával kapcsolatos szerkezetátalakítási kihívásai is stratégiai 
jelentőségű feladatot jelentenek.

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

The picture can't be displayed.
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Az MVM Csoport 2025-re vonatkozó jövőképét képességei, az iparági trendek és 
tulajdonosi elvárások mentén fogalmazta meg: nemzeti blue chip társaságként 
tőkepiaci megmérettetésre alkalmas, karbonsemleges megoldásokra építő ener-
gia- és infrastruktúra szolgáltatóvá válni, amely az ügyfeleket end-to-end módon 
integrált megoldásokkal szolgálja ki, mely tekintetekben a térségben is vezető 
szerepet betöltve a jövőben. 

A jövőkép megvalósításához szükséges stratégiai célrendszer hat, üzletágakon 
átívelő pillérre tagozódik:

    tiszta energiatermelés növelése,
    digitális közműszolgáltató kialakítása, 
    jövőorientált infrastruktúra fejlesztések végrehajtása
    növekedés új üzleti területeken,
    regionális szerep erősítése, 
    tőzsdeképesség 

A hat pillér úgy került meghatározásra, hogy annak egyes elemei a növekedést és/
vagy a hagyományos tevékenységek megújulását és a költséghatékonyságot tá-
mogassák� 

Az MVM Csoport küldetése és stratégiája összhangban van a Magyarország 
energetikai jövőképét meghatározó Nemzeti Energiastratégia 2019-2030 („NES”), 
valamint a Nemzeti Energia- és Klímaterv („NEKT”) dokumentumokban foglalt fő 
stratégiai irányokkal és tervekkel. Hisszük, hogy a tulajdonos számára az MVM 
Csoport lehet az az eszköz, amellyel ezen célok elérését közvetlenül és aktívan 
befolyásolni képes�

Az MVM Csoport mindeközben elkötelezett a fenntartható fejlődést elősegítő cé-
lok teljesülésében, transzparens vállalásokkal is kinyilatkoztatva tekintettel van a 
társadalom érdekeire, beleértve tevékenysége ügyfelekre, beszállítókra, munka-
vállalókra, a környezetre kifejtett hatását.

Az MVM Csoport nagy kockázatú iparág piaci szereplőjeként elkötelezett a magas 
színvonalú kockázatkezelésben és a kockázatok elfogadható határokon belül tar-
tásában, a legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően. Nemzeti tulajdonú vállalat-
csoportként a prudens működés elvét követve, alapvetően alacsony kockázat fel-
vállalására törekszik, ugyanakkor a stratégiai célkitűzései kapcsán olyan új helyze-
tekkel szembesül, ahol más, korábban nem ismert kockázatok is megjelenhetnek. 
Az MVM Csoport vezetése ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felmerülő 
kockázatokat beazonosítsa és szisztematikusan kezelje.

A kockázatkezelés célja az MVM Csoport hosszú távú sikeres működésének tá-
mogatása az ezt befolyásoló kockázatok feltárása és az azokra adott megfelelő 
válaszlépések által. Nem lehet cél az összes kockázat teljes kiküszöbölése – mivel 
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azok az üzletmenet természetes velejárói –, sokkal inkább 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 kockázatok és a lehetősé-
gek közötti helyes egyensúly, illetve a kockázatok természetével és mértékével 
arányos kezelési módok alkalmazása áll�

A kockázatok eredményes kezelésének kiemelt jelentősége van a vállalatcsoport 
növekedésének és sikerességének szempontjából, emellett hozzájárul a Csoport 
jó hírnevének fenntartásához. 

Az MVM Csoportot érintő főbb kockázatok

Az MVM Csoport kockázatkezelési tevékenysége során az alábbi témakörökre ki-
emelt 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)

Az éghajlatváltozás hatásai hátrányosan érinthetik az MVM Csoport működését. 
A szigorodó szabályozás, a közlekedés elektrifikációja és digitalizálása, a növekvő 
energiahatékonyság, valamint a fogyasztói magatartás és a technológiai fejlődés 
terén várható változásoknak való megfelelésre alapozva alakítja az MVM Csoport 
a vállalati és ezen belül a kockázatkezelési stratégiáját�
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Pénzügyi és partnerkockázatok kezelése

Az MVM Csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszer nemzetközi szabvá-
nyokon és legjobb iparági gyakorlatokon alapul. A vállalatcsoport a tevékenysége 
kapcsán számos pénzügyi kockázattal szembesül (kamat-, deviza-, tömegáru-, 
illetve partnerkockázat), amelyek hatással lehetnek a cégcsoport teljesítményére, 
eredményességére�

A kockázatkezelési politikával összhangban az MVM Zrt. illetékes szervezeti egy-
ségének feladata, hogy a leányvállalatokkal együttműködve meghatározza a 
pénzügyi kockázatkezelési és partnerkockázat-kezelési keretrendszer MVM Cso-
portszintű alapelveit, módszertani megközelítéseit, és definiálja az egyes MVM 
Csoportszintű és leányvállalati szereplők felelősségi és hatáskörét.

Minden leányvállalatnak azonosítania szükséges a tevékenysége során felmerülő 
kockázatokat. Az azonosított és számszerűsített kockázati kitettségek csoport 
szinten kerülnek aggregálásra és bemutatásra a MVM Zrt. menedzsmentje felé. A 
tagvállalati folyamatos riporting lehetővé teszi a kockázatok csoportszintű szak-
mai nyomon követését, továbbá a felső vezetés számára készülő rendszeres be-

számolók biztosítják a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a naprakész kocká-
zatcsökkentő intézkedések meglétét és azok rendszeres nyomon követését.

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénz-
ügyi és piaci kockázatkezelési eljárásaink vannak az azonosított kockázatok keze-
lésére. Az azonosítandó kockázatok főbb jellemzőik szerint az alábbi kategóriákba 
sorolhatók: 

    Devizakockázat: Az MVM Csoport devizakockázatai jellemzően valamely forin-
ton kívüli fizetőeszközben megvalósuló ügyleteivel összefüggésben keletkez-
nek� 

    Tömegáru-kockázat: Az MVM Csoport tömegáru kockázatai jellemzően a villa-
mos energia, földgáz, olajtermék, CO2-kvóta és szén kereskedelmi tevékenysé-
gével összefüggésben keletkeznek� 

    Partnerkockázat: Az MVM Csoport partnerkockázatai jellemzően az üzleti (pl. 
kereskedelmi, banki, biztosítói, befektetői és egyéb) partnereivel folytatott tevé-
kenységével összefüggésben keletkeznek 

    Kamatkockázat: Az MVM Csoport kamatkockázatai jellemzően a külső adóssá-
gának kezelésével összefüggésben keletkeznek�
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Gazdaság 

A lényegesnek minősített gazdasági témakörök

A 2020. évről szóló Integrált Jelentés gazdálkodást bemutató fejezete hangsúlyt 
helyez az Érintetti Fórumon lényegesnek minősített gazdasági teljesítmény alábbi 
témaköreire:

Rendszer-
hatékonyság

Fogyasztó oldali  
szabályozás

Nukleáris erőmű  
leszerelése 

Gazdasági  
teljesítmény

Piaci  
jelenlét

Rendelkezésre állás,   
megbízhatóság

Kutatás- 
fejlesztés

A Fenntartható Fejlődési Célok  
(Sustainable Development Goals, SDG-k) követése 

A fenntartható gazdasági fejlődés az MVM Csoport számára nem csak a nemzet-
közi elvárásoknak való megfelelés céljából fontos. Az elvei, amelyek az ENSZ által 
megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Célokban tükröződnek, a vállalatcsoport 
számos stratégiai célkitűzésének is alapjául szolgálnak egy jövő- és ügyfélorien-
tált vállalatcsoport kialakítása érdekében. A 2020. évi fejlesztések, illetve operatív 
intézkedések visszaigazolják, hogy az MVM Csoport a fenntartható gazdálkodást 
nem csupán stratégiai szinten tartja fontosnak, hanem a gyakorlatban is sikeresen 
meg tudja valósítani. 
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A kereskedelem melletti másik fő tevékenysége az energiatermelés révén, az 
MVM Csoport jelentősen hozzájárul a hazai megfizethető és fenntartható energia 
(mint 7. SDG) szolgáltatásához, mivel folyamatosan bővíti azon energiát termelő 
egységek portfólióját, amelyek ezt a célt szolgálják. A 2020. évi fejlesztések közé 
sorolható az napenergiát hasznosító erőmű kapacitásbővítés, a magyar villamos 
átviteli hálózat ellátásbiztonságának növelését szolgáló beruházások, rekonstruk-
ciók, berendezés felújítások, korszerűsítések stb.

Az SDG célok közül kétségtelenül a 7. SDG-cél (megfizethető és tiszta energia) 
az, amelyre hazánkban a legnagyobb hatással van a cégcsoport tevékenysége. 

A fenntartható energiatermelés, az energiahatékonyság növelése és a káro-
sanyag-kibocsátások csökkentése mindig a tevékenységünk fókuszában áll, 
azonban az MVM Mátra Energia Zrt. 2020-as csatlakozásával ezen a területen 
egy komoly, megoldandó feladatot kapott az MVM Csoport. Az MVM Mátra Ener-
gia Zrt. az egyetlen nagy kapacitású, folyamatosan termelő, a keleti országrészt 
ellátó erőmű, ezért szerepe a hazai villamosenergia ellátásbiztonság szavatolásá-
ban megkerülhetetlen�

Ugyanakkor, figyelembe véve a hazai és EU-s klímavédelmi célokat és kötelezett-
ségeket, szükségszerű az átállás a jelenlegi lignit alapú energiatermelésről egy 
alacsonyabb karbonintenzitású, környezetkímélőbb termelési módra. A vállalat-
csoport középtávú céljai között szerepel a lignit alapú energiatermelés fokozatos 
kivezetése a 2025-ös teljes megszüntetéséig�

A fenntartható fogyasztásra való áttérés, illetve az erőforrás-hatékonyság javítása 
egyben a 8. SDG-cél (Tisztességes munka és gazdasági növekedés) 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 inf-
rastruktúra, a technológia-fejlesztés és az innováció területén kivitelezett intézke-
dések (9. SDG-cél, az Ipar, innováció és infrastruktúra) megvalósításához is. A K+F 

és innovatív technológiák támogatását az MVM Csoport továbbra is folytatja, 
2020-ban életre hívta az MVM Csoport Tudásközpontot, amely alapját képezi a 
csoporton belüli tudáskapacitások összehangolt hasznosításának és az innováci-
ós projektek során a küldő és belső résztvevők közötti szoros együttműködés 
megteremtésének. Folytatódott a Smart Future Lab Zrt. tevékenysége, mely szak-
mai inkubátorként szolgál a hazai startupok számára. 

Végül, de nem utolsó sorban, az MVM Csoport, mint a legnagyobb hazai energe-
tikai szereplő, amely 100%-os állami tulajdonban van, kiemelten fontosnak tartja, 
hogy aktívan részt vegyen a klímaváltozás ellen folytatott küzdelemben, valamint 
a hazai energiastratégia végrehajtásában. A megújuló energiák minél szélesebb 
körű felhasználása és más, klímavédelmi szempontból előnyös technológiák folya-
matos vizsgálata és felhasználása révén az MVM Csoport továbbra is igyekszik 
megfelelni korunk egyik legnagyobb kihívásának, a klímaváltozásnak, és aktívan 
részt vesz az annak káros hatásai elleni küzdelemben� 

Társadalmilag is felelős emberközpontú vállalatcsoport

A társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) egy elter-
jedt megközelítés, mely szerint a vállalatok profitérdekeiken túlmenően tekintettel 
vannak a társadalom érdekeire, beleértve ügyfeleikre, beszállítóikra, alkalmazotta-
ikra és a környezetre is�

Az ehhez kapcsolódó törekvéseink túlmutatnak a jogszabályok által meghatáro-
zott vállalati kötelezettségeken; célunk a környezeti fenntarthatóság biztosítása, a 
közösségek jól(l)étének, komfortérzetének biztosítása és a partnereinkkel való 
korrekt együttműködés. 

Kiemelt mikroközösségi célcsoportként tekintünk a társaságok munkavállalóira is, 
akik számára felelős munkáltatóként kiszámíthatóságot, vonzó szakmai jövőképet 
és fejlődési lehetőségeket kívánunk nyújtani.

102-15
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A hatékony belső működés érdekében az MVM Csoport társaságai működési fo-
lyamataikat átlátható nemzetközi szabványok szerint tanúsított irányítási rend-
szerekben kezelik9, melyek kiterjesztésére is alkalmunk nyílik a jövőben.

A koronavírus okozta pandémia következtében 2020 során a külső üzleti környe-
zet rendkívül változékony volt. Az első félévben jelentősen, 10%-ot meghaladó 
mértékben csökkent az energiaigény a gazdaság legtöbb szektorát érintő lezárá-
sok következtében, ugyanakkor a második félévben az MVM meghatározó piacain 
az ipari termelés megelőző évi szintre korrigált vissza, így a teljes villamos energia 
igény kb. egy százalékkal csökkent, miközben a földgáz felhasználás a szezonális 
hatások miatt még növekedett is� 

A járványhelyzethez kapcsolódó intézkedések az MVM Csoport belső működését 
is teljesen átalakították. A védekezés költségei jelentősnek mutatkoztak, melyet 
azonban számos megtakarítás ellensúlyozott az otthoni munkavégzés meghatá-
rozóvá válása miatt� A vállalatcsoport sikeresen átállt egy nagymértékben digita-
lizált munkaszervezésre, és a folyamatos növekedés képességét megőrizve rezili-
ens, a környezeti feltételek kedvezőtlen változásaival szemben is ellenálló műkö-
dést tudott folytatni 2020-ban.

Mindez a pénzügyi eredményességben is megjelent� 2020-ban az MVM Csoport 
tovább növelte árbevételét és adózott eredményét� Eközben nemcsak a hazai el-
látásbiztonság garantálását szavatolták társaságaink a villamos és földgáz szol-
gáltatás területén a jelenlegi, versenyképes árszinteken, hanem aktívan hozzájá-
rultak a hazai dekarbonizációs törekvésekhez is. 2020-ban felvásárlásokkal to-
vább növekedett a Csoport – a megújuló energiatermelés, a mérnöki szolgáltatások, 
a kereskedelem tevékenységeiben� Utóbbi közül az innogy csehországi gáz- és 

9 többek között a minőségi működés (isO 9001), a környezetvédelem (isO 14001), az energiaha-
tékonyság (isO 50001), a munka- és egészségbiztonság (isO 45001) és az információbiztonság 
(isO/iEC 27001) követelményeinek való megfelelés biztosítása végett.

villamosenergia-kereskedelmi tevékenységének megvásárlása mérföldkő az MVM 
Csoport közel 60 éves történetében�

A 2020-as évben az MVM Csoport finanszírozásának egyik kiemelt feladata az 
áram- és gázhálózati leányvállalatai beruházásainak forrásbiztosítása volt. A gáz- 
és villamosenergia hálózat-működtetés magas színvonalának fenntartása, és a 
tiszta energia stratégia támogatása érdekében az MVM Zrt. hosszú lejáratú, bila-
terális hitelszerződéseket kötött, többek között az Európai Beruházási Bankkal, a 
Magyar Fejlesztési Bankkal, valamint a Nemzetközi Beruházási Bankkal. A hálóza-
tok rekonstrukcióját és fejlesztését biztosító beruházások mellett a fejlesztések 
között szerepel a hálózati leányvállalatok szolgáltatási területén az „okos mérés” 
kiterjesztése, „okos város” programok elindítása. Az új, „okos” rendszerek kiter-
jesztése mind az Európai Unió, mind a Kormány által a fenntarthatóság érdekében 
megfogalmazott célkitűzések elérését támogatja. Hasonlóan az előző évhez, a 
Csoport dekarbonizációs törekvéseihez kapcsolódóan, a megújuló beruházások 
finanszírozása érdekében az eszközök élettartamához illeszkedő újabb projektfi-
nanszírozási szerződések kerültek megkötésre az MVM leányvállalatai és a finan-
szírozó bankok között.

2021-ben az MVM célja olyan értékteremtő feladatok végrehajtása lesz, amelyek 
a tőzsdére lépéshez szükséges pénzügyi pozíciók stabilitását szolgálják akár 
nemzetközi szinten is�

Az MVM Csoport befektetései és akvizíciói

Magyarországon számos naperőmű projekt került átvilágításra, azzal a csoport-
szintű stratégiai célkitűzéssel összhangban, hogy az MVM Csoport Magyarország 
legnagyobb megújuló termelési portfoliójával rendelkezzen. A célkitűzés teljesülé-
se érdekében megvásárlásra került összesen 33,4 MWp kapacitású már működő 
napelempark és további olyan 24 MWp kapacitású naperőművek vásárlására ke-
rült sor, melyek még fejlesztési szakaszban vannak, építésük zajlik.

GT103-1
GT103-2

MVM-9
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ban működik közre mint vállalkozó (energetikai korszerűsítés, kis és közepes mé-
retű/háztartási méretű napelem telepítések, közvilágítás korszerűsítés, elektromos 
töltés).

A megújuló portfólió bővítésén felül sor került az MVM Csoport portfóliójába il-
leszkedő társaságok felvásárlására is.

Megvásárlásra került a MetalCom Engineering Zrt. ( jelenlegi nevén MVM Engi-
neering Zrt.), amelynek fő tevékenységi köre a minden szakterületre (gépész, 

A naperőmű akvizíciókon felül az MVM Csoport megújuló portfóliója további ka-
pacitásokkal bővült a Kis- és Nagy Madaras patakon felépített, két erőművi egy-
ségből (névleges teljesítmény összesen: 1,287 MW) álló mikro vízerőműrendszer 
(AQUA Energia S.A.) megvásárlásával. Az energiatermelés mellett a társaság egy 
magán elosztó hálózatot üzemeltet (20 kV és 0,5 kV), amelyen magán-és jogi 
személyek részére szolgáltat energiát Csíkmadarason és a Madarasi Hargitán 
( közel 130 fogyasztó – sípályák, panziók, faipari vállalkozások, mezőgazdászok), 
egyúttal Románia több megyéjében is kiszolgál villamos energia fogyasztókat 
energiakereskedőként. Ezen felül kisléptékű energetikai projektek megvalósításá-
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technológia, építész, főberendezés, irányítástechnika és villamosság) kiterjedő 
tervezés, beleértve a tanulmánytervek, a koncepciótervek, a műszaki és kiviteli 
tervek készítését, komplex létesítmények generáltervezését, valamint ezek fővál-
lalkozás keretében történő megvalósítása.

Az itt felhalmozott szakmai tudás, know-how mennyisége, mérnöki kapacitása a 
hazai piacon egyedülálló, figyelembe véve, hogy mindez nukleáris területen áll 
rendelkezésre. A szakmai alapok stabilitása komoly lehetőséget jelent mind a Paks 
1, mind a Paks 2, valamint egyéb hazai energetikai beruházásokban való részvétel 
vonatkozásában� 

Szintén a romániai portfólió bővítéséhez járult hozzá az MVM Energy Trade Plus 
S.R.L. (korábban CYEB S.R.L) földgáz és villamosenergia kereskedelemmel foglal-
kozó társaság felvásárlása� A kiskereskedelmi villamos energia portfóliója a 2019-
es évre megközelítőleg 28,5 GWh, nagykereskedelmi szinten 4,5 GWh/hó, a föld-
gáz kiskereskedelmi értékesítése 14 GWh.

2020 tavaszán zárult a Status Power Invest Kft. felvásárlása, amelynek révén az 
MVM Csoport tulajdonába került az MVM Mátra Energia Zrt. és leányvállalatainak 
100%-a. Az MVM Zrt. mint társadalmilag felelős, komplex portfolióval rendelkező 
energetikai vállalat a jövőben is vezető szerepet kíván betölteni a hazai energiapi-
ac megreformálásában és a fenntartható fejlődés megalapozásában. Ezen célok 
levezetéseként tevékenyen részt kíván venni a szén-dioxid kibocsátás mérséklé-
sében és az európai uniós irányelvekkel összhangban a szén alapú termelés foko-
zatos csökkentésében és kivezetésében. Az MVM Zrt. korábban is kisebbségi tu-
lajdonosként figyelemmel követte az MVM Mátra Energia Zrt. működését, azon-
ban többségi tulajdonba kerülésével tevékenyen tudja alakítani a kivezetési 
folyamatot, illetve az erőmű átalakítását és a bánya bezárását követő rekultivációt 
és környezeti helyreállítást.

Az MVM Mátra Energia Zrt. jelenleg is kulcsfontosságú szerepet tölt be a hazai 
villamos energia ellátásban, mivel meghatározó alaperőműként a hazai éves brut-

tó termelés 14%-át biztosítja. Tekintettel a nemzetgazdasági és energiabiztonsá-
gi szempontból betöltött kiemelt stratégiai szerepére, állami tulajdonba kerülésé-
vel biztosabban kontrollálhatók az ellátási, majd a leépítési és bezárási folyamatok, 
ezt követően pedig a rekultivációs lépések. 

Az MVM Mátra Energia Zrt. a keleti országrészben az egyetlen folyamatosan üze-
melő nagyerőmű (950  MW beépített kapacitással), emiatt az átviteli villamos 
energia hálózat kiegyensúlyozott működése és az ellátásbiztonság szempontjából 
is kiemelt jelentőségű.

Az MVM Balance Zrt. erőművi portfóliója új elemmel bővül, egy 2020. december 
16-án lezárult tranzakcióban megvásárolta a Tisza Erőmű Kft.-t. Az ügylettel lehe-
tőség nyílik egy rugalmas, modern, alacsonyabb karbonkibocsátást garantáló, ma-
gas hatásfokú kombinált ciklusú gázturbinás létesítmény fejlesztésére a korábbi 
Tisza II Erőmű telephelyén a meglévő eszközöket és engedélyeket felhasználva. 
Így tovább nő az ellátásbiztonság és lehetővé válik a növekvő kapacitású időjárás-
függő megújulóenergia-termelő egységek további fejlesztése is.

Egyéb kisebb léptékű projektek is megvalósításra kerültek az MVM Csoport tag-
vállalatai és a Magyar Állam között az MVM Csoporton belüli átalakulások és a 
működési optimalizáció érdekében. Így valósult meg az a projekt, amelynek kere-
tében az MVM Zrt. a frissen megvásárolt HSSC Kft. 100% részesedését elcserélte 
(a részesedéseket kölcsönösen átruházták egymásra) a Magyar Állammal az MNV 
Zrt. Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. részesedésének 5,83%-ért, majd a Nemzeti 
Üzleti Szolgáltató Zrt. kisebbségi részesedését az MVM Zrt.-be apportálta a Ma-
gyar Állam.

A hazai felvásárlásokon felül nemzetközi terjeszkedésre is sor került� A 2020-as 
évben megvásároltuk a német innogy csehországi tevékenységét, sor került az 
Enexio Hungary Zrt., illetve két kínai leányvállalatának akvizíciója korábbi német 
tulajdonosától. Ezekről az akvizíciókról bővebben az „MVM Csoportban történt 
legfontosabb változások” című fejezetben lehet olvasni.
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Műszaki és gazdasági kulcsmutatók

Az MVM Csoport a 2020-as üzleti évet a 2019-es üzleti évi 90 553 millió Ft-hoz 
képest 92 640 millió Ft adózás előtti eredménnyel zárta. Az MVM Csoportnak a 
2020. évben ténylegesen 36 649 millió Ft (2019-ben: 32 245 millió Ft) adófizeté-
si kötelezettsége keletkezett, amely a társasági adó és az energiaellátók jövede-
lemadójának elszámolása alapján keletkezett adófizetési kötelezettség.

Az MVM Csoport 2019. évi rekord árbevétele után 2020-ban 25 milliárd Ft-tal 
tovább tudta növelni árbevételét, mely elérte az 1 835 milliárd Ft-ot. A növekedés 
a magasabb villamosenergia-értékesítéssel, valamint az innogy Csoport akvizíci-
ós hatásával magyarázható� Az innogy Csoport pénzügyi adatai 2020� november 
1-jei dátummal kerültek beszámításra a csoportszintű pénzügyi adatokba, így a 
gazdasági adatokat tartalmazó táblázatok ennek megfelelően készültek. Az 
innogy Csoportról más, 2020-ra vonatkozó adatot nem jelentünk.

A vállalatcsoport legfontosabb feladata 2020-ban is a hazai ellátásbiztonság ga-
rantálása volt, valamint az, hogy megfizethető és tiszta energiát biztosítson a ma-
gyar lakosság és vállalkozások számára�

Az MVM Csoport elsődleges feladatát 2020-ben is stabil gazdálkodás és finan-
szírozás mellett látta el, 163,5 milliárd forint EBITDA mellett, mely 31,3 milliárd 
Ft-tal magasabb a 2019. évi tényértéknél. A növekedést döntően a párnagáz 
szerződés lezárása, a magasabb villamosenergia nagykereskedelmi árrések, a 
költségmegtakarítások, valamint az innogy Česká republika cégcsoport bevoná-
sának hatása befolyásolta�

Az MVM Csoport gazdasági teljesítményéről minden évben a számviteli törvény-
ben előírtak alapján konszolidált beszámoló (pénzügyi jelentés) készül, amelyről 
minden esetben független véleményt ad ki a könyvvizsgáló� Az MVM Csoport 
pénzügyi eredményeit az 11� táblázat, a műszaki és gazdasági kulcsmutatóit pe-
dig a 12� táblázat tartalmazza�

11. táblázat: Az MVM Csoport eredménye

Az MVM Csoport eredménye (millió Ft) 2018 2019 2020

Üzemi tevékenység eredménye 50 402 61 086 79 533

Értékesítés nettó árbevétele 1 718 938 1 810 159 1 835 124

Aktivált saját teljesítmények értéke 54 939 42 968 44 393

Egyéb bevételek 59 759 75 517 93 046

Anyagjellegű ráfordítások 1 405 147 1 502 788 1 464 775

Személyi jellegű ráfordítások 131 454 154 229 179 237

Értékcsökkenési leírás 62 359 71 146 83 983

Egyéb ráfordítások 184 274 139 395 165 035

Pénzügyi műveletek eredménye -16 29 467 13 107

Pénzügyi műveletek bevételei 74 920 122 128 181 802

Pénzügyi műveletek ráfordításai 74 936 92 661 168 695

Adózás előtti eredmény 50 386 90 553 92 640

Adófizetési kötelezettség 28 833 32 245 36 649

Konszolidálásból adódó társasági adó kü-
lönbözet (+/-) 300 1 523 -563

Adózott eredmény 21 853 59 831 55 428

 Leányvállalatok adózott eredményeiből kül-
ső tagok részesedése 360 5 592 359

Korrigált adózott eredmény 21 493 54 239 55 069

Adott támogatások 45 230 3 078 2 487

Társasági adókedvezmény 300 50 0

102-7
GT103-3
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Az MVM Csoport termelőegységei 2020-ban összesen közel 19,4 TWh villamos 
energiát értékesítettek, amellyel az országos nettó erőművi termelés 62,5%-át 
adták. Ennek a mennyiségnek ~80%-át, 15,17 TWh-t a Paksi Atomerőmű, 
~18%-át, azaz mintegy 3,6 TWh-t az MVM Mátra Energia Zrt. lignittüzelésű blok-
kjai termeltek meg� 

A megújuló alapon előállított villamos energia az év végére már több, mint 
700 GWh csoportszinten, amely a teljes megtermelt mennyiség 3,5%-a. A fej-
lesztéseknek és a stratégiai akciók sikeres implementálásának köszönhetően el-
mondható, hogy az MVM Csoport villamosenergia-termelése már közel 81%-ban 
karbonsemleges�

Az adózás

A stratégia és az adózás kapcsolata

Az MVM Csoport a stratégiaalkotással és a megvalósulás követésével kapcsolat-
ban csoportszintű szabályzattal rendelkezik, melyet az MVM Zrt. Igazgatósága 
hagy jóvá�

A Stratégiát az MVM Zrt. Igazgatóságának előzetes jóváhagyását követően az 
MVM Zrt. Egyedüli Részvényese hagyja jóvá.

A Stratégia megvalósításához szükséges Társasági Célokat, továbbá az Akciókat 
az MVM Zrt. Vezérigazgatója hagyja jóvá, az elfogadott MVM Csoport jövőképnek 
és Csoport Céloknak megfelelően.

A stratégiaalkotás és megvalósulás követés folyamatának elemei

    Stratégia elkészítése,
    Stratégiai Intézkedési Terv elkészítése

12. táblázat: Az MVM Csoport műszaki és gazdasági kulcsmutatói

Az MVM Csoport műszaki és gazdasági 
kulcsmutatói ME 2018 2019 2020

Erőművek beépített teljesítőképessége MWe 3 007 3 038 4 051

Erőművek beépített hőteljesítménye MWth 6 659 6 688 9 001

Termelt villamos energia (bruttó) GWh 16 073 16 825 20 842

Termelt hőenergia (bruttó) GWh 2 979 3 053 3 937

Értékesített villamos energia GWh 37 355* 39 631* 39 898

Értékesített hőmennyiség TJ 2 513 2 501 3 327

EBITDA M Ft 112 761 132 232 163 516

Összes eszköz M Ft 1 835 730 1 940 462 2 847 346

Saját tőke M Ft 912 027 860 336 1 233 308

Befektetett eszközök aránya % 63,43 61,81 56,44

Eszközarányos eredmény (ROA) % 1,17 2,80 1,93

Sajáttőke-arányos eredmény (ROE) % 2,36 6,30 4,47

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

Egy részvényre jutó adózott eredmény 
(EPS) Ft 567 1 288 777

Nettó adósság / saját tőke 
(eladósodottsági ráta) – 0,16 0,31 0,21

Nettó adósság / EBITDA – 1,31 2,04 1,60

EBITDA / fizetett kamat (kamatfedezeti 
mutató) – 62,02 43,31 28,43

Működési cash flow M Ft 100 341 24 317 215 740

Konszolidált tárgyévi beruházások M Ft 122 661 121 192 132 641

* Az adatokat az értékek pontosítása miatt újraközöljük

EU1
EU2

MVM-3
102-7

102-48
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    Üzletpolitikai Célkitűzések és a teljesítményértékelés összehangolása a Straté-
giával, illetve a Stratégiai Intézkedési Tervvel

    Stratégia és a Stratégiai Intézkedési Terv megvalósulásának követése 
    Korrekciós intézkedések kidolgozása és megvalósítása

A Stratégia alapját képező jövőképet legfeljebb 10 éves időtávra kell meghatároz-
ni, és amennyiben 5 évnél hosszabb időre szól, meg kell jeleníteni az 5 év múlva 
elérni kívánt állapotot is. 

A Csoport és Társasági Célokat lehetőleg 5 éves időtávon belül kell kitűzni. Azon 
céloknál, amelyek elérése túlmutat az 5 éves időtartamon, az 5. év végére eléren-
dő mérföldkövet is meg kell határozni.

A Stratégia képezi az üzleti tervezés alapját, melynél figyelembe kell venni az adó-
zási peremfeltételeket és a várható adóváltozásokat�

Az adózás a szervezet üzleti és fenntartható fejlődési stratégiáit igyekszik a leg-
hatékonyabb módon, de adózási követelmények maximális figyelembevételével 
kiszolgálni�

Az adóhoz történő hozzáállás/megközelítés:

i.  Az MVM Csoport a számviteli és adózási tevékenységét csoportszintű sza-
bályzatban szabályozza, melyet az MVM Zrt. Igazgatósága hagy jóvá. Ez alatt 
a szabályozási szint alatt helyezkednek el a csoportszintű folyamatleírások, 
melyek feladat/felelős mélységben szabályozzák elsősorban a társaságcso-
porton belüli üzleti szolgáltató központok szolgáltatási körébe tartozó társasá-
gok adózását�

ii.  A szakmai ellenőrzés egyrészt folyamatba épített ellenőrzések keretében való-
sul meg, másrészt a csoportszintű belső ellenőrzési szervezet, valamint az 
adózási folyamatban részt vevő területek is folytatnak eseti jelleggel ellenőrzé-
seket� 

iii. A társaságcsoport kijelölt szervezete figyeli a csoportot érintő jogszabály- 
változásokat és azokról a csoport tagjait tájékoztatja, jelentősebb változások 
esetén intézkedési tervet készít az adóváltozások bevezetésére.

Az MVM Csoportban több csoportos társasági adóalany létezik, amelyek alkalma-
zásával és a bevont társaságok körének évente történő felülvizsgálatával a társa-
ságiadó-fizetési kötelezettség optimalizálására törekszünk.

Az egyes üzleti akciók megvalósítását megelőzően széleskörűen megvizsgálásra 
és figyelembevételre kerülnek az adózási követelmények, melyek betartása több-
ségi állami tulajdonban lévő társaságcsoport lévén elsődleges és kiemelt cél.

Az MVM Csoport jelentős szerepet vállal a társadalmi felelősségvállalás területén, 
amelynek adózási következményeit szükség esetén viseli�

Az MVM Csoport proaktív módon részt vesz a jogszabály-alkotásban és szükség 
esetén konzultál az illetékes minisztériummal a csoport számára jelentős szabá-
lyozási kérdésekben�

Állami támogatások 

MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. 2020-ban ártámogatás cí-
men – melyet az 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet távhőszolgáltatási támogatás-
ként határoz meg – 1 056 millió Ft-ot kapott.

MVM Démász Áramhálózati Kft. konzorciumi tagként, Európai Unió-s pályázat 
keretében 2020. évben 5 M Ft támogatást kapott az INTERRFACE projektben (ID: 
824330) való részvételére fordított erőforrások fedezetére. Szintén Európai Unió-s 
konzorciumi pályázat keretében 2020. évben 49 M Ft támogatást kapott a H2020 
OneNet projektre (ID: 957739), amely 2020. októbertől 2023. végéig terjedő idő-
szakban a keleti kísérleti (ún. demo) csoport tagjaként egy magas fokon integrált 
és centralizált energiapiaci működés szimulált működését vizsgálja és értékeli.

201-4
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Mátrai Erőmű Zrt. a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet szerinti alternatív barna 
prémiumot kapott 3 179 M Ft összegben. A térítés nélkül kapott CO2 kvóta értéke 
88 M Ft volt�

A MAVIR Zrt� 2020� évben az alábbi támogatásokban részesült (13. táblázat)�

Piaci jelenlét

A felsővezetésben a helyiek (Magyarországon élők) aránya 100 százalék. Az MVM 
Csoport a 2020-as tranzakciókat követően 2021-ben több mint 16 000 fő szá-
mára biztosít munkát, amellyel a legnagyobb foglalkoztatók között van a magyar 
gazdaságban, míg a tovagyűrűző hatásokat is figyelembe véve a magyar munka-
vállalók 0,9 százalékának, több mint 40 000 főnek biztosít megélhetést.

Energiatermelés az MVM Csoportban

Az MVM Csoport energiatermelő (5. ábra), illetve műszaki szolgáltató tagvállalatai 
2020-ban is meghatározó, szilárd pillérként támogatták a tulajdonosi és stratégiai 
elvárások teljesítését (nukleáris kapacitás fenntartása, dinamikus megújuló kapa-
citásnövelés, rugalmas, tiszta menetrendtartó portfólió, regionális növekedés), to-
vábbá a szinte az egész évet meghatározó, mindannyiunk számára kihívásokkal 
teli pandémiás időszakban is folyamatosan biztosították a stabil villamosenergia-, 
földgáz- és távhő ellátást. A nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is komoly ne-
hézségeket okozó koronavírus-járvány első, tavaszi hullámának megjelenésekor 
nyilvánvalóvá vált, hogy a megbízható energiaellátás a hatékony védekezés egyik 
legfontosabb pillérévé válik� 

A hatékony járványkezelésnek megfelelően az MVM Csoporthoz tartozó 11, ru-
galmas üzemű, nagy hatásfokú gázturbina 2020-ban is az elvárt rendelkezésre 
állással üzemelt, biztosítva magyar villamosenergia-rendszer folyamatos, zavar-
talan működését, valamint egyensúlyának fenntartását. A jövőbeli energiaterme-
lés biztosítása érdekében is előrehaladott lépéseket tettünk, hiszen az MVM Ba-
lance Zrt. lőrinci erőművének működési engedély-hosszabbítása, illetve a Tisza 
Erőmű Kft. integrálása mellett elindítottunk egy új, 5MWh/10MWh kapacitású 
akkumulátoros energiatároló projektet is. Az MVM Balance Zrt. célja a Litéri Gáz-
turbinás Erőmű területén egy 5 MWh/10 MWh lítiumion akkumulátoros energia-
tároló megvalósítása, másrészt a Litéri Gázturbinás Erőmű Black Start képességé-
nek megteremtése. Az MVM Csoportban pilotként kerül telepítésre és alkalma-

13. táblázat: A MAVIR ZRt. által kapott támogatások

Költségek fedezetére vagy egyéb célra kapott támogatások adatok M Ft-ban

„Dunai szabad égbolt” (Danube Free Sky) projekt. A madarak 
védelmét szolgáló nemzetközi projekt a nagyfeszültségű 
távvezetékekkel történő ütközések megakadályozására

22

H2020 EU pályázat kereteiben induló One Net projekt� Cél az 
innovatív hálózati szolgáltatások fejlesztése, tesztelése és 
felskálázása, kiemelt figyelemmel a TSO – DSO – fogyasztó 
együttműködésének lehetőségeire.  

34

H2020 EU pályázat kereteiben induló FARCROSS ( regionális 
határkeresztező villamosenergia-átvitel elősegítése innováció 
révén) 4 éves projekt. Célja az energia-értéklánc főbb 
résztvevőinek összekapcsolása, olyan integrált hardver-és 
szoftvermegoldások bemutatása, amelyek elősegítik erőforrások 
„felszabadítását” határkeresztező villamosenergia-áramlások és 
regionális együttműködések elősegítése érdekében.

15

Az MVM NET Zrt. 2020. évben a GINOP-3.4.1. (Szupergyors Internet Program) 
projekt keretében 260 M Ft, a GINOP-3.4.5. (Kormányzati hálózatok konszolidáci-
ója, kapacitásainak, teljesítményének növelése) projekthez kapcsolódóan 456 M 
Ft támogatást kapott� 

Az MVM Zrt. részére a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központhoz (FIEK) 
kapcsolódó pályázat elszámolásából 88 M Ft támogatás érkezett a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innovációs Alapból a tárgyévben.

PJ103-1
PJ103-2
PJ103-3
202-2
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zásra egy ipari méretű energiatárolási technológia frekvencia- és teljesítmény 
kiegyenlítési szolgáltatásokra (automatikus és kézi frekvencia-helyreállítási tarta-
lék stb.), valamint gázturbinás erőmű sötét indítására (black start). A projekt kere-
tei között egy új önálló 120 kV-os mező 100 MVA teljesítményű transzformátorral 
kerül kivitelezésre a jövőbeni energiatárolós és fotovoltaikus erőműves projektek 
megvalósításához.

A projekt megvalósításában különös figyelmet fordítottunk az alábbiakra:

    bővülési lehetőséget biztosíthat a rendszerszintű szolgáltatások piacán, ahol 
várhatón a hazai PV termelés felfutásával jelentősen növekedni fog a rendszer 
irányítói részéről a kapacitás igény, illetve az MVM Csoport piaci részesedése a 
rendszerszintű szolgáltatások szegmensében növekedhet;

    a black-start piaci részvétel növelése, ahol jelenleg az MVM Csoport kb. 30%-os 
piaci részesedéssel rendelkezik;

    a Paksi Atomerőmű biztonságos indításának és leállításának megerősítése, egy 
közvetlen hálózati kapcsolattal rendelkező, gyorsindítású Black-start szolgálta-
tással bíró gépegységgel;

    illeszkedés az MVM Csoport stratégiájába, energiatárolás témakörben, rövid-, 
és középtávon;

    az energiatárolással kapcsolatos know-how megteremtése, a tervezéssel, be-
szerzéssel, beruházással, működtetéssel kapcsolatos belső tudás, illetve humán 
erőforrás létrehozatala;

    több energiatárolós egység befogadására alkalmas telephely kialakítása külön-
böző tulajdonságú energiatárolók összehasonlítására és vizsgálatára, így egy 
diverzifikált, minden rendszerszintű szolgáltatás kielégítésére képes tárolói park 
jöhet létre;

    áramszolgáltató szolgáltatások felderítése, áramszolgáltatói szolgáltatások 
nyújtása. 

Az MVM Csoport távhőtermelő berendezései 2020-ban is maradéktalanul ellát-
ták feladatukat, továbbá a kapcsoltan termelő egységek a helyi távhőszolgáltatók 

hőigényének kielégítése mellett a rendszerszintű szabályozás során keletkezett 
feladataikat is magas szakmai színvonalon teljesítették. Sikeresen végrehajtottuk 
a 2014-ben leállított Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű újraindítását, melynek első 
szakasza a MAVIR ZRt. rendszerirányítói akkreditációjával zárult 2020. november 
végén. Az újraindítás óta az erőmű megbízhatóan üzemel, és az elvégzett korsze-
rűsítéseknek köszönhetően a rendszerszintű szabályozáshoz szükséges paramé-
tereinek jelentős javulása mellett már a szigorúbb uniós környezetvédelmi előírá-
sokat is képes hosszabb távon teljesíteni. A felújítás második, 2021-re tervezett 
szakaszában a rugalmasság és működési hatékonyság további növeléséhez szük-
séges átalakítások végrehajtása a cél.

2020. március végén lezárult a Mátrai Erőmű Csoport akvizíciója, mellyel Magyar-
ország második legnagyobb beépített teljesítményű alaperőműve került a MVM 
Csoport tulajdonába. Az MVM Mátra Energia Zrt. több mint 50 éves, lignit tüzelé-
sű blokkjainak kiváltására megkezdődött az MVM Mátra Energia Zrt. jövőképének 
kidolgozása, melynek középtávú célja az elavult technológia új, nagyobb hatásfo-
kú, innovatív és alacsonyabb CO2-kibocsátású kombinált ciklusú gázturbinás egy-
ségre, illetve egyéb K+F+I technológiákra cserélése. 

A 2020-as évben több akvizíció és fejlesztési projekt is indult mind a termelési, mind 
a műszaki szolgáltatói portfóliót tekintve. Az MVM Márta Energia Zrt., illetve a 2020 
októberében megvásárolt Tisza Erőmű Kft. telephelyén is megkezdődtek egy-egy 
új, 500 MW beépített teljesítményű, rugalmas, alacsony emissziójú és magas ha-
tásfok mellett működő, kombinált ciklusú erőmű létesítésének előkészületei, mely 
kiemelt villamosenergia-rendszerbiztonsági szerepet is betöltene a jövőben. 

A Megújuló Program első fázisa lezárult, a telepített 2 db 0,5 MW feletti (összesen 
41 MW) és 108 db 0,5 MW alatti teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű létesítése 
befejeződött, illetve az utóbbiak közös vállalatba történő integrációja megkezdő-
dött. Emellett folytatódott az MVM Csoport megújuló portfóliójának akvizíció útján 
történő bővítése is, így a vállalatcsoport immár összesen 166 MW naperőművi 
kapacitással rendelkezik, amelyek 208 GWh éves energiatermelésükkel megdup-
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lázták 2019-es eredményüket. Az MVM Csoport megújuló alapon termelő erőmű-
veinek beépített teljesítménye 2020. év végén már elérte a 280 MW-ot, és a stra-
tégiai célok teljesítése érdekében 2025-ig további 500 MW, megújuló energia 
felhasználásával működő erőművi projektek előkészítését kezdtük meg.

A műszaki szolgáltatási portfóliót is jelentős optimalizációs és újraszervezési fo-
lyamatok jellemezték 2020-ban. Januártól erősíti a vállalatcsoportot az MVM En-
gineering Zrt., amelynek feladata, a megfelelő minőségű gépész, építész és villa-
mos-irányítástechnikai tervek készítése partnereinek tervezett beruházásaikhoz. 
Hivatalosan 2020 nyarán jegyezték be az MVM Zrt. és a Rusatom Service Rt. 
közös vegyesvállalatát, az European Power Services Zrt.-t (EPS). 

Az újonnan létrehozott társaság célja elsősorban nukleáris és hagyományos 
erőművi gépek, berendezések, pótalkatrészek szállítása, továbbá a rendszerek 
biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási és fejlesztési szolgáltatá-
sok nyújtása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., továbbá az MVM Csoporthoz tarto-
zó, illetve más hazai és európai erőművek, ipari létesítmények számára. 

A 2020. év során folytatódott az MVM Csoport műszaki szolgáltató társaságainak 
konszolidációja, a műszaki szolgáltató tevékenységek integrációja. Az MVM OVIT 
Zrt. gyártási tevékenysége a szervezeti átalakításoknak köszönhetően szoros 
együttműködésben zajlik az MVM Titán Zrt.-vel, a vállalati szinergiák kihasználása 
érdekében. Jogutódlás révén az MVM OVIT Zrt. atomerőművi tevékenységét az 
MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. viszi tovább, mely 2020. július 1-jén kezdte meg 
működését, specifikus mérnöki szolgáltatásokat nyújtva az atomerőmű részére.

A hazai energetikai iparon kívül az MVM Csoport immár a nemzetközi piacon is 
letette névjegyét 2020-ban mint az innogy Česká republika a.s, illetve az Enexio 
Hungary Zrt. új tulajdonosa. Előbbi vállalatcsoport részeként többek közt Csehor-
szág egyik meghatározó távhőtermelője, az iEnergo s.r.o is az MVM Csoport része 
lett, mely 15 városban, 21 telephelyen van jelen a cseh piacon. Az Enexio-t érintő 
tranzakció magában foglalja a két kínai leányvállalat mellett a világhírű, Heller-For-
gó-féle hűtőberendezések szabadalmi jogának akvizícióját is. Ezen kívül Románi-
ában három telephelyen, közel 10 MW mikro vízerőművi kapacitással, illetve ke-
reskedelmi portfólióval is rendelkezik már az MVM Csoport�
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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

Mátrai Erőmű 
szén: 884 MW

gáz: 66 MW 
nap: 16 MW

Sajószöged 120 MW

Miskolc 64 MW

Úz-Völgy (RO) 7,48 MW
Vargyas-patak (RO) 0,96 MW
Madaras-Patak (RO) 1,2 MW

Felsőzsolca 20 MW

* 2016 óta szünetel a villamosenergia-termelés�

5. ábra: Az MVM Csoport nagyobb erőművei

Széntüzelésű erőmű

Atomerőmű

Kapcsolt hő- és villamosenergia termelő

Szénhidrogén tüzelésű erőmű

Szélpark

Vízerőmű

10 MW-nál nagyobb naperőmű
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Termelési mutatók

Az MVM Csoport energiatermelő vállalatainak beépített kapacitásait a 14� táblá-
zat, a termelési mutatókat a 15� táblázat tartalmazza. A vízerőművek Románia 
területén, az összes többi erőmű Magyarország területén található.

14. táblázat: Beépített kapacitás értékek

Energiaforrás Mértékegység 2018 2019 2020

Beépített villamos teljesítőképesség MWe 3 007 3 038 4 051

  Szén MWe 240 240 1 124

  Földgáz MWe 239 239 305

  Tüzelőolaj/fűtőolaj MWe 410 410 410

  Nukleáris MWe 2 013 2 013 2 013

  Megújuló összesen MWe 105 136 199

  Megújuló/szél MWe 23 23 23

  Megújuló/nap MWe 75 106 166

Megújuló/víz MWe 7 7 10

Megújuló/biomassza MWe 0 0 0

Megújuló/geotermikus MWe 0 0 0

Beépített hőteljesítmény MWth 6 659 6 688 9 001

  Szén MWth 88 88 2 214

Biomassza MWth 5 5 5

  Földgáz MWth 625 655 842

  Nukleáris MWth 5 940 5 940 5 940

  Tüzelőolaj/fűtőolaj MWth 0 0 0

15. táblázat: Termelési mutatók

Energiaforrás 2018 2019 2020
MVM Csoport termelt villamos energia (GWh) 16 073 16 825 20 842
Szén 0 0 3 583
Biomassza 0 0 305
RDF/SRF 0 0 186
Földgáz 256 348 404
Tüzelőolaj/fűtőolaj 6 7 34
Nukleáris 15 734 16 288 16 055
Szél

77

52 47
Víz 14 16
Nap 116 212
Geotermikus 0 0
MVM Csoport kiadott villamos energia (GWh) 15 177 15 906 19 380
Szén 0 0 3 128
Biomassza 0 0 266
RDF/SRF 0 0 162
Földgáz 247 318 353
Tüzelőolaj/fűtőolaj 6 7 30
Nukleáris 14 849 15 403 15 172
Szél
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51 45
Víz 14 16
Nap 113 208
Geotermikus 0 0
MVM Csoport termelt hő (TJ) 2 979 3 053 3 937
Szén 0 0 774
Biomassza 2 1 103
Földgáz 2 221 2 326 2 408
Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 0 4
Nukleáris 756 726 648
MVM Csoport kiadott hő (TJ) 2 397 2 502 3 327
Szén 0 0 644
Biomassza 2 1 90
Földgáz 2 217 2 324 2 406
Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 0 4
Nukleáris 178 177 183

EU1

EU2
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2020-ban az MVM Csoport megújuló alapú energiatermelése az alábbiak sze-
rint alakult:

Vízenergiából  
termelt villamos energia:

16 GWh

Kiadott villamos energia:

16 GWh

Biomasszából  
termelt hő:

103 TJ

Kiadott villamos energia:

90 TJ

Szélenergiából  
termelt villamos energia:

47 GWh

Kiadott villamos energia:

45 GWh

Napergiából  
termelt villamos energia:

212 GWh

Kiadott villamos energia:

208 GWh

Biomasszából  
termelt villamos energia:

305 GWh

Kiadott villamos energia:

266 GWh

RDF/SRF-ből termelt  
villamos energia:

186 GWh

Kiadott villamos energia:

162 GWh

Az MVM Csoport erőműveinek %-os rendszerhatékonyságát mutatja be az 16� 
táblázat, amely az éves kiadott hő- és villamosenergia-mennyiség és az elsődle-
ges energiafelhasználás hányadosaként került meghatározásra�

16. táblázat: Az MVM Csoport erőműveinek hatásfoka 2020-ban

Társaság Energiaforrás Hatásfok

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris 32,4%

Mátrai Erőmű Zrt.

földgáz 30,6%

fűtőolaj 30,0%

szén 31,3%

biomassza 30,4%

MVM Balance Zrt.
fűtőolaj 28,6%

földgáz 69,3%

MVM MIFÜ Kft� földgáz 78,7%

MVM OTSZ Zrt. földgáz 98,3%*

NRG Finance Kft� 
földgáz 52,7%

biomassza 81,3%

MVM Zöld Generáció Kft.
szél 95,7%

nap 95,8%

MVM Future Energy Technology S.R.L. víz 98,1%

H2O Energy S.R.L. víz 97,9%

Aqua Energia S.A. víz 98,2%

* fűtőművi hatásfok

OG3 EU11
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A 17� táblázat a MAVIR ZRt. átviteli veszteségeit, a 18� táblázat az MVM Démász 
Áramhálózati Kft. hálózati veszteségeit tartalmazza. A MAVIR ZRt., mint az átvi-
teli hálózat tulajdonosa és egyben üzemeltetője gondoskodik a szükséges hálóza-
ti fejlesztések és karbantartások elvégzéséről, a hálózati vagyon megőrzéséről, 
gyarapításáról, a munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről. A hálózati veszte-
ség csökkentésére irányuló lépések ezen tevékenységek végzése során érvénye-
sülnek, azonban az intézkedések hatása korlátos, mivel a veszteséget számos 
egyéb külső tényező (pl. időjárás) is jelentősen befolyásolja. 

17. táblázat: Az átviteli hálózat veszteségei az MVM Csoportban

Az átviteli hálózat veszteségei az MVM 
Csoportban

Mérték-
egység 2018 2019 2020

Átviteli hálózatba táplált villamos energiaÁtviteli hálózatba táplált villamos energia GWhGWh 42 43642 436 44 80744 807 43 86543 865

Átviteli veszteségÁtviteli veszteség GWhGWh 433433 483483 496496

Átviteli veszteség arányaÁtviteli veszteség aránya %% 1,021,02 1,081,08 1,131,13

18. táblázat: Az elosztó hálózat veszteségei az MVM Csoportban

Az elosztó hálózat veszteségei az MVM 
Csoportban

Mérték-
egység 2018 2019 2020

Elosztó hálózatba táplált villamos energiaElosztó hálózatba táplált villamos energia GWhGWh 4 9014 901 4 9314 931 4 8184 818

Elosztói veszteségElosztói veszteség GWhGWh 365365 362362 354354

Elosztói veszteség arányaElosztói veszteség aránya %% 7,447,44 7,347,34 7,357,35

EU12
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Klímavédelem – Az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi 
következmények, egyéb kockázatok és lehetőségek

Az MVM Csoport stratégiája az éghajlatváltozás tényét olyan exogén adottság-
ként kezeli, amely megalapozza az európai, valamint a hazai dekarbonizációs tö-
rekvéseket� A dekarbonizációt pedig mint az MVM Csoport stratégiai környezeté-
re ható egyik legfontosabb tényezőt azonosítja.A dekarbonizáció, azaz az üveg-
házhatást okozó gázok kibocsátásának klímavédelmi célzatú csökkentése, az 
elmúlt évek során a legmagasabb prioritások közé emelkedett a döntéshozatal 
minden szintjén (pl. globális klíma-megállapodás, uniós célok, nemzeti klímapoliti-
ka, vállalati elköteleződések, ügyfelek környezeti tudatossága). A klímavédelem 
érdekében olyan intézkedések kerültek meghozatalra és olyan technológiák alkal-
mazása került támogatásra, amelyek – többek között – az energetika, a közlekedés 
és a fűtés-hűtés területen a CO2 emisszió csökkentését célozzák� Az MVM Cso-
port termelő vállalatai részére kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységeket a 19� 
táblázat mutatja. Az MVM Mátra Energia Zrt. mint a legnagyobb kibocsátó és a 
legtöbb egységet vásárló, minden évben hitelesített kibocsátási jelentést küld a 
hatóság részére (a többi érintett kibocsátóhoz hasonlóan), mely alapját képezi a 
CO2 megfelelésnek. Ingyenes kvótákra jogosult a kiadott gőz és a szekunder 
gipszgyártás révén. Az MVM Mátra Energia Zrt. kibocsátása miatt nem eladóként, 
inkább vevőként jelenik meg az EU ETS piacon.

19. táblázat: Az MVM Csoport kiosztott EUA szén-dioxid kibocsátási egységei 2020-ban

Mértékegység Kibocsátási 
 egység

Hitelesített CO2 kibocsátás kt/év 4 471

Ingyenesen allokált egységek kt/év 62

Vásárolt egységek kt/év 4 362

Ingyenesen allokált és a vásárolt egységek 
aránya % 1,4

Az EU ETS 2021-ben kezdődő IV. kereskedési időszakára vonatkozó szabályok-
nak, az uniós szigorításoknak a hatása már érzékelhető, hiszen az 1 tonna szén-
dioxid kibocsátására feljogosító, az EU ETS-ben használt EUA típusú kibocsátási 
egység tőzsdei ára jelentősen emelkedett: az ETS kvóta ára 2019 elejére elérte és 
2020-ban is tartotta a 25 EUR/tonnát és további közösségi klímapolitikai intézke-
désektől függően várhatóan a 2030-as időszakig legalább ezzel a reál árszinttel 
lehet kalkulálni (6. ábra). 2020 nyarán – a pandémia ellenére – ez még inkább fo-
kozódott, hiszen 30 euró/tonna érték fölé emelkedett a kvótaár, utoljára ilyen érték 
még a 2008-as gazdasági világválság előtt volt. Ennek lehetséges oka, hogy a 
klímasemlegesség céljával összehangolt 750 milliárd eurós uniós gazdaságélén-
kítő csomag megvalósulása felértékeli a kvótakereskedelmi rendszert, ami az árak 
további növekedésével járhat az elkövetkező időszakban.

6. ábra: Üvegházhatású gázok kibocsátása és az EUA típusú CO2 kvóta árának várható 
alakulása
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Az Európai Tanács 2020. decemberi döntése (a következtetései) értelmében az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában legalább 55%-os csökkentést kíván az Eu-
rópai Unió elérni 2030-ig (7. ábra)� Ennek hatására várhatóan tovább fog növe-
kedni az EUA emisszió-kereskedelmi kibocsátási egység ára, amely 2021 első 
felében már a 40 EUR értéken mozgott. Ez a szint már nagyon kedvezőtlenül érin-
ti a fosszilis tüzelőanyagok versenyképességét.

Az energiaszektort tekintve a dekarbonizációs törekvések legfőbb eszközei a 
megújuló energiatermelés, a nukleáris termelés, az energiahatékonyság, az 
elektrifikáció felgyorsítása és a digitalizáció lehetnek. Az Európai Unió 32 százalé-
kos megújuló részarány elérését tűzte ki célul 2030-ra, amelyhez a jelenlegi tervek 
(a Nemzeti Energia és Klíma Terv) szerint Magyarország 20 százalékos részarány 

7. ábra: Üvegházhatású gázok kibocsátása

1990

%

2050
0

100

2000 2010 2020 2030 2040

20

40

60

80

1990=100% Előrejelzés

EU28
Magyarország

Cél: –40%

Cél: –100%

Cél: –55%
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elemzés

8. ábra: Az európai villamos-energiatermelés várható alakulása 2040-ig
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Források: IEA: World Energy Outlook 2018

elérésével kíván hozzájárulni. A megújulók részarányának növekedése az energi-
amixben az elmúlt évekhez hasonló ütemben várhatóan tovább folytatódik az Eu-
rópai Unióban. A villamosenergia-termelésen belül a megújulók részaránya az 
EU-ban már 2040-re elérheti a 70%-ot (8. ábra)� 

A dekarbonizációs törekvéseknek ugyanakkor jelentős a hálózatfejlesztési és fle-
xibilitási igénye, illetve erősíthetik az ár változékonyságát. A megújuló termelés 
előrejelzésének megbízhatósága és a rendszerszintű kiegyensúlyozás gyorsasá-
ga felértékelődnek.

A dekarbonizációs célok miatt a jövőben beépítésre kerülő erőművi kapacitások 
jelentős része Európa-szerte megújuló lesz (közüzemi szolgáltatói és háztartási 
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méretű), de a szénkivezetési programok felgyorsításával a nukleáris kapacitások 
számára is fontos szerep jut az európai, és különösen a magyar energiarendszer-
ben. A megújuló kapacitások növekedése 2030-ig évi átlagosan 2,1-2,7%-os 
ütemben10 várható� 

Az MVM Csoport ennek szellemében elkötelezett a dekarbonizáció mellett, és a 
nettó zéró kibocsátási céljához kapcsolódó programjait négy kiemelt kezdemé-
nyezés mentén hajtja végre:

    Közvetlen kibocsátás-csökkentés (szénalapú termelés kivezetése, megújuló 
energiaforrások, rugalmassági projektek, hálózatfejlesztés, energiahatékony-
ság, széndioxid-innovációk)

    A legszennyezőbb energiatermelési módok kiváltása már rövid távon (fuel swit-
ch) (zárt ciklusú gázturbina (CCGT) fejlesztések a szénalapú termelés pótlására, 
a háztartási szén kivezetése földgázzal és az elektrifikációval, hidrogén felhasz-
nálása)

    CO2-kibocsátás ellentételezése (carbon offset) (biogáz, bio-LNG, erdőgazdál-
kodási projektek, flotta üzemanyag-átalakítása, decentralizált napenergia-prog-
ramok stb.)

    Fenntarthatósági programok (környezetirányítási rendszer, körforgásos gazda-
ság, ESG (környezeti, társadalmi, irányítási) program, tudományos alapú cél-
meghatározás)

A dekarbonizáció – és tágabb kontextusban az ESG – ezáltal lehetőséget is teremt 
az MVM számára a

    pénzügyi (pl. csökkennek a kibocsátás / hulladék / stb. kapcsolatos kiadások), 
    presztízs és marketing (pl. finanszírozók, ügyfelek, potenciális alkalmazottak el-

várásai), 

10 Forrás: iEa: World Energy Outlook 2020, ’stated policies scenario’ és ’sustainable policies 
 scenario’

    kockázatkezelési (pl. jogszabályi megfelelés, innováció és versenyképesség), 
valamint 

    a társadalmi felelősség szempontjaiból is.

A MAVIR ZRt. stratégiai célként tűzte ki az átviteli hálózat távvezetékeinek (gaz-
dasági megfontolások miatt) célzott megerősítését a hatályos távvezetéki létesí-
tési szabvány szerinti 2� biztonsági szintre� Ezen témakör keretében azoknak a 
hálózatrészeknek a megerősítése a cél, ahol viszonylag kis helyen (koncentráltan) 
sok, hálózati szempontból fontos átviteli hálózati elem található. Az elemzések 
alapján a legfontosabb ilyen körzet a paksi vezetékfolyosó volt, amelynek megerő-
sítése 2020-ban megtörtént.

Az energia kiskereskedelmi üzletágnak, és így az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt.-nek számottevő kulcsfontosságú hatással kell számolnia mind szabályozói 
(pl. Téli energiacsomag), mind üzleti oldalon (pl. csökkenő fogyasztási trendek). 
Kockázatként értékelhetők az esetleges árszabályozási változások, a versenytár-
sak térnyerése, valamint az EU által előirányzott energiahatékonysági szabályozá-
soknak (pl. Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer) való megfelelés és a pi-
aci pozíció megőrzése a változó piaci környezetben. A szervezet ezen kockázatok 
kezelésére számos módon törekszik. Az MVM Csoportban rejlő együttműködési 
potenciálok kihasználása miatt szerencsére egyre több lehetőségünk van arra, 
hogy a kockázatkezelést az üzletági és a csoportszintű működés optimalizálásával 
párhuzamosan végezhessük. Az MVM Csoport stratégiai célrendszeréhez kap-
csolódó üzletági akciótervek megvalósítása folyamatban van, amivel elősegítjük a 
megújulást a hagyományos területeken, valamint előmozdítjuk a fejlődést és a di-
gitalizációt az új, innovatív területeken, ezáltal csökkentve a hagyományos közmű-
szolgáltatói lét kockázatainak növekvő mértékét és segítve az otthonszolgáltatóvá 
válást�
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KÜLSŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK:

20. táblázat: A MAVIR ZRt. külső kezdeményezései

Szervezet Részvétel 
a létrehozásban

Részvétel 
az irányításban

Részvételi 
kötelezettség

ENTSO-E (európai villamosenergia-rendszerirányítók szövetsége) igen igen igen

EURELECTRIC (európai villamosenergia-társaságok együttműködési szervezete) nem nem nem

CIGRÉ (nagyfeszültségű villamosenergia-hálózatok nemzetközi tudományos szervezete) nem nem nem

IEC (nemzetközi és európai szabványosítási szervezet) nem nem nem

Joint Allocation Office (közös kapacitásallokációs iroda) igen igen igen

TSCNET GmbH nem igen igen

Core térségi együttműködés (13 közép-európai ország, 16 rendszerirányító) igen igen igen

TSC rendszerbiztonsági együttműködés nem igen igen

Nemzetközi kiegyenlítő szabályozási energia projektek (MARI, PICASSO) igen igen nem

IGCC kiegyenlítetlenség nettósítási projekt igen igen még nem

SEE térségi együttműködés (16 dél-kelet európai ország rendszerirányítói) nem igen igen

4MMC projekt (CZ-SK-HU-RO piac-összekapcsolás projekt) igen igen nem

Core áramlásalapú piac-összekapcsolás projekt igen igen igen

SIDC (korábban XBID) napon belüli piac-összekapcsolás projekt nem igen igen

SDAC másnapi piac-összekapcsolás projekt nem igen igen

DE-AT-PL-4MMC NTC alapú piac-összekapcsolás projekt igen igen nem

REEF együttműködés (Kerekasztal Európa energia jövőjéért) nem igen nem

WB6 (nyugat-balkáni országok piacintegrációs együttműködése) nem igen igen

CESEC-hez ITM-nek nyújtott szakmai támogatás nem igen igen

Ukrán-Moldáv Csatlakozási Projekt igen igen nem

102-12
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Beszerzés (ellátási lánc)

Az MVM Csoportban a beszerzési tevékenység elkülönül az önálló beszerzési 
szakterületekkel rendelkező társaságok tevékenységeire, illetve az integrált be-
szerzésben érintett társaságok tevékenységeire. Az MVM Zrt. mint holdingköz-
pont funkcionális területként azonosítja a beszerzési területet, ami felelős az MVM 
Csoportba tartozó társaságok beszerzési tevékenységei feletti szakmai irányítá-
sért. Az integrált beszerzésben érintett társaságok számára az MVM Services Zrt. 
beszerzési igazgatósága centralizáltan végzi az érintett tagvállalatok beszerzési 
feladatait� 

A beszerzési terület kategóriamenedzsment alapon működik, vagyis az egyes be-
szerzendő termék- és szolgáltatástípus kategóriákért az illetékes kategóriamene-
dzser a felelős, akinek feladata és felelőssége az adott beszerzés stratégiájának 
kialakítása, irányítása és felügyelete az igények összegyűjtésétől a nyertes aján-
lattevő kiválasztásán és koordinálásán keresztül a szerződések megkötéséig. 

A kategóriamenedzsment alapú működés a termék és szolgáltatás kategóriákra 
épülő működés révén biztosíthatja a specializált beszerzői tudást és piacismeretet 
az érintett tagvállalatok számára� 

A kategóriák alapján kialakult beszerzési csoportok esetében az immáron nem 
vállalati, hanem vállalatcsoport szintű megrendelések nagyobb volumenűek, emi-
att kedvezőbb árak és kereskedelmi feltételek elérésére van lehetőség. A beszer-
zés központosításában nem érintett társaságok esetén tagvállalati szinten centra-
lizált beszerzési szervezetek végzik a vételezési feladatokat, amelyek egységes 
elveket, szabályokat és módszereket alkalmaznak tevékenységük során. A be-
szerzési keretrendszer kialakítása az MVM Zrt. funkcionális beszerzési szerveze-
tének feladata, melyet csoportszintű szabályzatok megalkotásával lát el. 

Az MVM Csoport beszerzései során az egyenlő feltételekkel zajló versenyeljárást 
alkalmazza, a semlegességre és az átláthatóságra (a potenciális szállítók felé egy 

102-9
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időben és azonos tartalommal történő kommunikáció, szakmai és pénzügyi érté-
kelések szétválasztása, ajánlatok testületi bontása stb.) kifejezett hangsúlyt 
 fektet�

A beszerzést támogató rendszerek közül kiemelhető az SAP program beszállítói 
kapcsolatkezelő moduljának (az SRM-nek) alkalmazása: ezt a rendszert az MVM 
Csoport számos tagvállalata egységes kialakításban alkalmazza, ami nagymér-
tékben segíti a folyamatok kontrollját és elemzését. A rendszer az igényléstől 
kezdve a szállítói számla kifizetéséig átfogja és dokumentálja a beszerzési folya-
matot, számos ponton biztosítja a folyamat ellenőrzését, az egyes lépések megfe-

lelő szintű jóváhagyását. A vállalatcsoport beszerzései során törekszik a korszerű 
megoldások alkalmazására (e-beszerzés, e-katalógus alapú rendelés).

2020-ban a fent említett beszerzési integrációban érintett tagvállalatok listája bő-
vült, az év végére már 28 tagvállalat számára látott el beszerzési feladatokat az 
MVM Services Zrt. Beszerzési Igazgatósága. 

A beszállítók kiválasztását tekintve elmondható, hogy a továbbiakban is törek-
szünk a helyieket előnyben részesíteni a külföldiekkel szemben, így közel 94% a 
belföldi beszállítóink aránya (21. táblázat)�

21. táblázat: Az MVM Csoport beszállítóinak értékelése

Mértékegység 2018 2019 2020

Helyi (belföldi) beszállítók aránya % 93,92 93,86 93,64

Helyi beszállító db 4 092 4 050 4 711

Összes beszállító db 4 357 4 315 5 031

Helyi beszállítók aránya (beszerzési érték alapján) % 88,87 93,39 96,43

Helyi beszállítótól beszerzett áru/szolgáltatás értéke millió Ft 192 554 210 945 684 619

Összes beszerzett áru/szolgáltatás értéke millió Ft 216 664 225 878 709 934*

*  A 2020-ban megnövekedett értéket az integrált társaságok számának nagyarányú bővülése okozta. Az adat nem tartalmazza az MVM Mátra Energia Zrt. és kiszolgáló tagvállalatok beszerzését, ezen adatok feltüntetésére a 2021. évi 
Integrált Jelentésben kerül majd sor�
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Innováció 

Az energetika terén megfigyelhető, gyorsuló ütemű változások, mint a decentrali-
zált, megújuló energia alapú villamosenergia-termelés terjedése, az elektrifikáció a 
mobilitás területén, vagy a digitalizáció és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csök-
kentésére irányuló globális és európai törekvések jól mutatják, hogy az energetikai 
iparág átalakulása nemcsak megkezdődött, hanem a mindennapjaink részévé vált. 
Az átalakulás pedig mindig új kihívásokat, új megoldandó problémák jelent mind 
az MVM Csoport számára, mind a szektorban tevékenykedő más vállalkozások 
számára is�

Az új korszakra az MVM Csoport is felkészül, és e felkészülésben kulcsszerepet 
játszik a kutatás-fejlesztés és innováció, hiszen ezek a kihívások nem mind kezelhe-
tőek a már rendelkezésre álló technológiákkal, módszerekkel. Az, hogy az új megol-
dásokat megtaláljuk, kifejlesszük és elérhetővé tegyük a lakosság és az üzleti ügy-
felek számára is, a fenntarthatóság szempontjából ugyancsak kulcsfontosságú.

Ennek megfelelően az MVM Csoport innovációs folyamatait úgy terveztük meg és 
úgy üzemeltetjük, hogy az életképes innovatív termékek és/vagy szolgáltatások 
kidolgozása és piaci bevezetése a lehető legkisebb kockázattal történhessen a 
leghatékonyabb erőforrás felhasználás mellett. Ennek a folyamatnak a hátterét a 
2020-as év elején elfogadott MVM Csoportszintű innovációs stratégia adja. 

Az elfogadott stratégia egyik alapvetése, hogy az innováció egyik fő forrását jelentő 
új, eredeti ötletek és ötletgazdáik – megfelelő kutatási és innovációs módszertani 
háttérrel friss tudást teremtve vagy a korábbi eredményeket továbbfejlesztve -, il-
letve innovatív termékek és/vagy szolgáltatások kidolgozása és piaci bevezetése 
számára biztosítsunk lehetőséget. E tevékenységek ugyancsak jelentős részben kö-
tődnek a felsőoktatási intézményekhez, ezért az MVM Csoport kiemelt szerepet tu-
lajdonít a felsőoktatási együttműködéseknek, legyen szó akár tehetséggondozásról 
és hallgatói ötletek üzleti inkubációjáról, akár az egyetemekkel közös kutatási, fej-
lesztési és innovációs (KFI) tevékenységek kezdeményezéséről.

Ennek szellemében az MVM Csoport KFI partnerségeinek száma jelentősen nőtt, 
terveink szerint ez továbbra is dinamikusan fog nőni 2021-ben is, tekintettel az 
MVM Csoport szerteágazó tevékenysége miatt feltárt új és innovációs témákra.

A 2017-2021 között megvalósuló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Közpon-
ti (FIEK) projekt keretében az MVM célja, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemmel közösen olyan magas színvonalú élőlaboratórium (Living 
Lab) struktúrát alakítson ki, amely az egyetemi kutatói háttér és az MVM Csoport 
szakmai kompetenciájára építve, az MVM Csoportban kifejlesztett megoldásokkal 
támogatja az energiapiac kihívásainak megoldását: a tiszta energiatermelés bővü-
lése mellett a fokozódó kihívást jelentő rendszeregyensúly fenntartását, a megfe-
lelő, rugalmasságot ösztönző piaci keretek kialakítását és az energiahatékonyság 
fejlesztését. A megújulók rendszerintegrációjához szükséges flexibilitást előtérbe 
helyező piaci modellre adható javaslatok alapján egy közel valós idejű (close to 
real-time) piacteret működtető szoftvereszköz került kifejlesztésre 2020 során. 
Emellett szintén elkészült a megújuló villamosenergia-termelés menedzsment 
szolgáltatáshoz szükséges termelés-előrejelző és menetrendező modell szoftve-
res kialakítása is, jelenleg már a tesztelési fázisban van. Az MVM az egyetem te-
rületén kialakított egy intelligens energiafelhasználást kutató „smart power” labo-
ratóriumot (MVM Smart Power Laboratórium), amelynek keretein belül az MVM 
Csoport tagvállalatai, valamint egyéb iparági szereplők számára is fontos szimulá-
ciós vizsgálatok kerülhetnek majd elvégzésre�

Az MVM Csoport vidéki egyetemi partnerekkel olyan kutatásfejlesztési projekte-
ket hajt végre, amelyek a regionális adottságokat figyelembe véve keresik a meg-
újuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiatermelés lehetőségeit. Így a 
Miskolci Egyetemmel végzett kutatás-fejlesztési projekt során a Miskolc környéki, 
különböző típusú, megújuló energiaforrásokra alapozott energiatermelés, vala-
mint az energiatárolási lehetőségek együttes működtetését is vizsgálta 2020-ban 
a cégcsoport. Emellett az egyetemmel konzorciumi partnerként sikeresen pályá-
zott az MVMI Zrt. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal útján meg-
hirdetett 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívásra, melynek B alprogramja kere-

KF103-1
KF103-2

EU8
KF103-3
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tében az „ERPA – Elemző és robotizált folyamatautomatizálási rendszer kifejlesz-
tése, nagyterhelésű ügyfélszolgálatok számára” című projekt kerül megvalósításra 
az elkövetkezendő három évben.

Az innovációs keretrendszer létrehozása és a KFI partnerségek kialakítása mellett 
számos olyan kiemelt témát és területet is azonosítottunk, mely az elmúlt években 
jelentősen alakította az életünket, energiafelhasználási szokásainkat és a jövőben 
is egyre nagyobb mértékben teszi azt. Így ezek a területek kiemelt figyelmet kap-
nak az innovációs tevékenységünk során�

Az alternatív üzemanyagok – közlekedési célú és egyéb felhasználású – részará-
nyának jelentős növelése mind az Európai Unió, mind pedig a Magyarország egyik 
fontos, a jövőben megoldandó feladata. Éppen ezért az MVM Csoport középtávú 
stratégiájában is kiemelt célkitűzés az ezen új üzleti területeken történő megjele-
nés és a folyamatos fejlesztés� 

Az MVM Csoport az alternatív, köztük az elektromos közlekedés minden szegmen-
sében folyamatosan vizsgálja a fejlődési irányokat, azonosítja az innovációs kihívá-
sokat és vezet be termékeket, szolgáltatásokat. A közlekedés szempontjából, de 
általánosságban is fontos területnek tartjuk az akkumulátoros energiatárolást, az 
akkumulátorok, valamint alkalmazásuk fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk, hi-
szen a szegmens fejlődésével jelentőssé válhat ez a fajta tárolási kapacitás is.

A villamosenergia-alapú közlekedést támogató infrastruktúra kiépítésével párhuza-
mosan alakítottuk ki először azon alap e-mobilitás termék- és szolgáltatás csomag-
jainkat, amelyek akár már a piac jelenlegi fejlettségi szintjén is értékesíthetőek ügyfe-
lek részére. A termékfejlesztés egy következő szintje már inkább közép-hosszú távú 
célokat szolgál, melynek keretében olyan komplex szolgáltatáscsomagok kerülnek 
kialakításra mind a kormányzati (B2G), mind vállalati (B2B) ügyfelek, mind pedig a 
végfelhasználók részére (B2C), amelyek jelentősen túlmutatnak a jelenleg ismert és 
rövidtávon lefedni tervezett alap e-mobilitás szolgáltatásokon. Ezeken túlmenően 
startupok segítségével is folyamatosan vizsgáljuk a piaci igényeket mind az üzleti, 

mind a lakossági oldalon. Az MVM Csoport befektetéseinek hála több ilyen, nagy 
növekedés előtt álló startup vállalkozás is tevékenykedik az e-mobilitás területén.

Az utóbbi években a különböző újszerű, alternatív technológiák fejlődése egyrész-
ről lehetővé tette, másrészről – különböző hajtóerők (pl. energiatárolás, rendszer-
szabályozás iránti igény) felerősítését okozva egyidejűleg – ki is kényszerítette, 
hogy az energetikai rendszerekben már ne csak a hagyományos megoldásokra 
támaszkodjunk. Számottevő fejlődésen mentek át a hidrogén-technológiai megol-
dások, így a tüzelőanyag-cellák, elektrolizálók, hidrogén tárolás, tüzelőanyag-cel-
lás járművek, H2 töltőinfrastruktúra. A fejlődési tendenciák lehetővé teszik, hogy 
innovatív, hidrogén-technológiai demonstrációs projekt valósulhasson meg Ma-
gyarországon, melyben az MVM Csoport is szerepet kíván vállalni.

Az MVM Zrt. Csoportszintű Technológiai Innovációs Igazgatóságának vezetésé-
vel megkezdődött az előbbiekhez kapcsolódó megalapozó projekt koncepció ki-
dolgozása, a releváns pályázati források feltérképezése, figyelembe véve az MVM 
Csoport által lefedett értéklánchoz történő illesztés követelményét is. Célunk, 
hogy az újszerű technológiák megismerésén és alkalmazásán keresztül az MVM 
Csoport vezető szereplővé váljon a hazai energetikai innovációk terén, egyúttal a 
beruházás megvalósítása hozzájáruljon árbevételünk tovább növeléséhez.

Az MVM Csoport keresi az urbanizáció és a klímaváltozás együttes következmé-
nyeként, egyben lehetséges válaszként fókuszba kerülő beltéri növénytermesztés 
innovációs megoldásait. Ez a téma 2020-ban világszinten is egyre nagyobb fi-
gyelmet kapott, rengeteg ígéretes technológiai újítással, melyek a jövőben egyre 
nagyobb mértékben elterjedhetnek. Kulcsfontosságú azonban, hogy a növényter-
mesztéshez szükséges energia szintén fenntarthatóan és a lehető leghatéko-
nyabb módon kerüljön előállításra. Ez a kutatási terület jól példázza az ágazatok 
kapcsolódásában rejlő lehetőségeket.

Az MVM Csoport a piaci trendeket és az innovatív megoldások fejlesztésének le-
hetőségeit megismerve 2016-ban döntött egy energetikai startupokra specializált 
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inkubátorcég létrehozása mellett, így még abban az évben megalapította a Smart 
Future Lab Zrt.-t. A szervezet célja az új energetikai ötletek felkarolása, támogatá-
sa a piacra vitelben, ezáltal segítheti a hatékonyabb energiafelhasználást és -el-
osztást, valamint új piacokra léphet be az MVM Csoport. Az alapítása óta a társa-
ság már több, energetika területén tevékenykedő startup számára biztosított 
magvető finanszírozást. A finanszírozás mellett szintén lehetőség volt az MVM 
szakismeretét és infrastruktúráját használva a startupok ötleteinek validációjára is. 

A startupok felszínre hozását segíti az MVM Edison startup verseny, amely már 
négy alkalommal került megrendezésre. Az elmúlt 4 év alatt a több mint 250 be-
érkezett ötlet is bizonyítja, hogy milyen igény mutatkozik az ötletgazdák, start-
upok részéről a valós piaci visszajelzésre, a valós körülmények között történő tesz-
telésre. A program nagy figyelmet fordít arra, hogy az innovatív termék- és ötlet-
fejlesztési képességeket fejlessze a startupok esetében. Az elsajátítható 
módszertani ismeretek segítségével az ötletgazdák jelentősen növelhetik az esé-
lyét annak, hogy sikeresen jelenjenek meg a piacon termékükkel, szolgáltatásuk-
kal. Ezért a szakmai zsűri által kiválasztott startupok 2020-ban is egy nyolc alkal-
mas fejlesztő programon vehettek részt, ahol neves szakemberektől tanulhatták 
meg az üzlet- és ötletfejlesztést segítő módszertanokat és szakirányú mentorálást 
is kaphattak az MVM Csoport szakembereitől.

2020-ban ez az innovációs folyamat új eszközök bevezetését is hozta. Az MVM 
Csoport célul tűzte ki a munkavállalóknál már rendelkezésre álló vagy korábbi ku-
tatásokban, innovációs projektekben szerzett tapasztalatok, ismeretek rendszere-
zését és azok felhasználhatóságának javítását is. Ennek eszköze a 2020-ban élet-
re hívott MVM Csoport Tudásközpont, amely alapját képezi a csoporton belüli tu-
dáskapacitások összehangolt hasznosítása és az innovációs projektek során a 
külső és belső résztvevők közötti szoros együttműködés megteremtése.

2020-ban megrendezésre került az első munkavállalói hackathon is, amellyel az 
MVM Csoport tagvállalatai által azonosított kihívásokra a megfelelő innovációs 
módszertanokat alkalmazva a jelentkező munkavállalók kerestek megoldásokat, 

valamint belső ötletverseny is elindításra került. Így az innovációs folyamatok öt-
letfejlesztési szakaszába is bevonásra kerültek a munkavállalók. Mellette az egye-
temi közösségre is nagy hangsúlyt fektettünk, így 2020-ban egyetemisták rész-
vételével fenntarthatóság témában rendeztünk ötletgyűjtő hackathont. Az itt fel-
színre került innovatív megoldások mind segíthetik azt, hogy hatékony, 
fenntartható, ugyanakkor innovatív új megoldásokat kínáljunk ügyfeleinknek. 

Az ötletversenyen és hackathonon túl az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordított 
arra is, hogy a munkavállalókkal megismertesse az iparági trendeket, az innovatív 
technológiákat. Ennek keretében 2020-ban folyamatosan bejegyzésekkel bővült a 
belső munkavállalói innovációs blog, elindult a belső meetup sorozat, valamint de-
cemberben ismét megrendezésre került a nagy érdeklődésre számot tartó Innová-
ciós Nap is�

Az MVM Csoport célja, hogy megfizethető és tiszta energiát, valamint ehhez kap-
csolódó szolgáltatásokat biztosítson ügyfelei részére fenntartható és a 21. század 
követelményeinek megfelelő módon. Ennek a stratégiai célkitűzésnek a mentén 
működnek mind a tagvállalati, mind a csoportszintű innovációs folyamatok. Ezen 
tevékenység eredménytermékeinek sikeres bevezetése után a vállalatcsoport ké-
pessé válhat a folyamatos fejlődésre, valamint a magas szolgáltatási színvonal és 
ügyfélélmény hosszú távú biztosítására. Ezzel összhangban 2020-ban 1 082 M 
Ft költség merült fel a kutatási és fejlesztési tevékenységek kapcsán, melyek az 
alábbiak:

    Újrahasznosítható és megfizethető energia: A felmerült költségek jellemzően 
atomerőművi hatékonyságjavító és technológiai fejlesztések, ezek összege 379 
M Ft;

    Innováció és jó infrastruktúra: A költségek jellemzően e-mobilitáshoz kapcsoló-
dó szoftveres infrastruktúra fejlesztéseket, IoT infrastruktúra fejlesztéseket, ro-
botikus folyamatautomatizálási fejlesztésekhez, valamint gépi tanulással támo-
gatott innovatív értékesítési eszköz fejlesztéséhez kapcsolódik. Az így felmerült 
kiadások összege 703 M Ft�
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Környezeti beruházások,  
rekultivációk és kármentesítések

2020-ban az alábbiakban felsorolt tagvállalatainál került sor környezeti beruházá-
sokra, rekultivációra és kármentesítésekre.

Paksi Atomerőmű

Folyékony radioaktív hulladék cementező technológia beszerzése, telepítése

A Paksi Atomerőmű üzeme során keletkező kis és közepes aktivitású folyékony 
radioaktív hulladékok csak szilárdított formában szállíthatók el a Bátaapátiban ki-
alakított végleges tárolóba, így ennek megoldásáról a vonatkozó „csomagolási” és 
átvételi követelmények figyelembe vételével gondoskodni kell. A szilárdítás mód-
jaként az atomerőmű a négy hulladékhordót tartalmazó fémkonténeres hulladék-
csomagokban történő becementezési technológiát választotta, melynek alkalma-
zásához az ezt végző speciális hulladék-cementező berendezés beszerzése, vala-
mint az annak működtetését biztosító komplex szállítási-mozgatási, kiszolgáló és 
biztonsági technológiai és építészeti infrastruktúra kiépítése történik az atom-
erőmű ezen célra kialakított üzemi helyiségében. A több éves, várhatóan 3650 
millió Ft bekerülési összegű projekt keretében a technológiai szerelési munkák 
gyakorlatilag befejeződtek, a 2021. évben az üzembevételt megelőző üzembehe-
lyezési munkákra és aktív próbákra kerül sor.

Környezet és Kibocsátás Ellenőrző Rendszer fejlesztése

A fukushimai baleset következtében végzett Célzott Biztonsági Felülvizsgálat ke-
retében vizsgálatra került az atomerőmű telephelyén és a telephelye környezeté-
ben lehetséges sugárzást mérő telepített eszközök alkalmazhatósága földrengés 
és teljes feszültségvesztés során kialakult helyzetekben. A felülvizsgálat eredmé-
nyeként elvégezték a telepített mérőrendszerek földrengésvédelmi megerősítését, 
a teljes feszültség kimaradás esetére 72 órás rendelkezésre állást szolgáló átala-

kításokat, a mérő és mérésfeldolgozó eszközök balesetelhárítási tevékenységhez 
történő biztosítását, illetve a tartalék balesetelhárítási objektum információ ellátá-
sát, ezen túl autonóm adatgyűjtő megoldás kialakítását, valamint az avulás során 
összegyűjtött berendezés- és rendszerszintű felújítási feladatokat. A várhatóan 
1 500 millió Ft-ba kerülő projekt keretében a tervezési munkák megtörténtek, illet-
ve legyártásra kerültek a telepítendő berendezések is. A kivitelezési munkák 2020. 
év elején kezdődtek, 2021. évi tervezett befejezéssel.

Konténment lassú túlnyomódás megakadályozása baleseti helyzetben

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat megállapításai alapján azonosításra került 
azon követelmény, miszerint súlyos baleseti helyzetben a reaktortartály átolvadá-
sa elleni reaktorakna elárasztás eredményeként bekövetkező gőztermelődés mi-
atti túlzott hermetikus téri nyomásemelkedés megakadályozására egy olyan füg-
getlen és aktív hőelvonó rendszert kell kialakítani, ami hosszú távon képes megol-
dani a hermetikus tér hűtését, így biztosítva a konténment épségét és egyúttal a 
megolvadt zónaolvadék kijutását a reaktortartályból, valamint a környezeti radio-
aktív kibocsátás elkerülését. A jelenleg 6 100 millió Ft teljes előirányzatú projekt 
hosszas előkészítés után 2020-ban hatósági átalakítási engedélyt kapott, a 2020-
ban megkezdett előgyártási munkákat követően a további években a kivitelezési 
munkák a blokkok főjavításai során valósulnak meg.

MAVIR ZRt.

2020. évben is folytatódott az alállomási savazóaknák felújítása, ennek keretében 
Felsőzsolcán, Martonvásárban, Sajóivánkán végeztek munkálatokat.

A zuglói transzformátor állomás zajkibocsátásának csökkentésével kapcsolatban 
2017. évben indult intézkedési terv utolsó lépéseként 2020. őszén megvalósult a 
„P” jelű transzformátor cseréje. A cserét követő ellenőrző mérések nem mutattak 
ki határérték feletti zajkibocsátást, ezért az intézkedési terv végrehajtása sikere-
sen lezárásra került�

MVM-6
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Az elvégzett környezetvédelmi vonatkozású beruházások teljes összege a 2020. 
évben közel 750 millió Ft volt�

MVM OVIT Zrt.

Az MVM OVIT Zrt.-nél 2020-ban is történtek jelentősebb környezeti beruházá-
sok, fejlesztések, illetve intézkedések, melyek az alábbiak voltak:

    Talaj, talajvíz védelem: a gödi telephelyen a környezeti szennyezés csökkentése, 
illetve elkerülése érdekében a karbantartó műhelybe alkatrész-mosó beszerzé-
sére, illetve bérlésére került sor. 

    A gödi telephelyen energiatakarékossági szempontból az F5 festőcsarnokban a 
régi armatúrák lecserélésével energiatakarékos (LED lámpák) világítás került ki-
alakításra. A beruházás 1 675 800 Ft-os nettó anyagköltséggel járt, a kivitele-
zést saját erőforrásból oldották meg.

    környezetvédelmi és energiahatékonysági szempontból az Üzemeltetési és 
Karbantartási Osztálynál 3 darab idős, korszerűtlen gépjármű kiváltására került 
sor 3 darab elektromos jármű beszerzésével (bérlésével) és üzembehelyezésé-
vel. A beruházás forrásigénye közel 6 900 000 Ft volt.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

A tagvállalat fűtés-hűtés rendszerek rekonstrukciója, megújuló energia felhaszná-
lása és a gépjárműflotta üzemanyag felhasználása területén tett lépéseket az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. 

Szegeden 2020-ban négy napelemes kiserőmű termelt energiát saját célú fel-
használásra. Ezek közül két telephelyen (Napos út és Temesvári krt.) 2020-ban 
kerültek telepítésre a napelemek összesen 30 kW összteljesítményben, bővíthető 
kiépítésben. 

A társaság 33 db-ra növelte CNG hajtású gépjárműveinek számát (a 2019. évi 5 
db-hoz képest), amelyek üzemanyag-felhasználása 2020-ban 17 000 kg volt.

Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft. 

2020-ban az alábbi környezetvédelmi jellegű beruházásokra került sor a társa-
ságnál:



89 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020gazDaság 

    telepített üzemegység melletti kármentők kialakítása, telepítése 
    ideiglenes veszélyes hulladék tároló kialakítása Visonta és Bükkábrány bánya 

vonatkozásában

MVM MIFŰ Kft.

2020. évben a Miskolc, Hold utcai Kombinált Ciklusú Gázturbinás Erőművet 
(MKCE) újra üzembe helyeztük. Az üzembe helyezés előtt végrehajtottuk az irá-
nyítástechnikai rendszer, a HRSG hőhasznosító kazán, a gőzturbina, illetve a gáz-
turbina felújítását, szervizét. A gázturbina felújítás része volt a 16 db főégő 
NOx-szegény égőkre történő lecserélése, melynek segítségével az NOx-kibocsá-
tás átlagosan 30%-kal csökkent (60 mg/Nm3-ről 42 mg/Nm3-re).

Magyar Földgáztároló Zrt.

A kardoskúti tárolóban villamos meghajtásra való áttérésre kerül sor a meglévő 
kompresszorok kiegészítő szerepe mellett. A projekt keretében az 1974-es gyár-
tású, 10 GKN típusú szovjet gázmotorok lecserélésre kerülnek megfelelő kapaci-
tású villamos meghajtású gépekre, mivel a gázmotorok fajlagos energiafelhaszná-
lása, környezetvédelmi adatai (emisszió), üzembiztonsági, rendelkezésre állási 
tulajdonságai nem felelnek meg a kor követelményeinek, valamint karbantartási és 
üzemeltetési költségei is magasabbak a korszerű kompresszorokénál. 

A gázmotorok megfelelő kapacitású villamos meghajtású gépekre cserélését kö-
vetően a kompresszorozási feladat közép/hosszú távon is biztosítható lesz káros 
anyag kibocsátás nélkül, továbbá a fajlagos energiafelhasználás 56%-kal csök-
ken, az üzemeltetési, karbantartási költség 15%-kal alacsonyabb lesz, és az éves 
ökológiai lábnyom (CO2eq) 90 %-kal csökken, 2 pontforrás megszűnik.

A projekt jelenleg folyamatban van, a technológia egy része elbontásra került, és a 
10 GKN kompresszor egységek a rendszerből kivonásra kerültek. A projekt befe-
jezése 2021-ben várható�

MVM XPert Zrt.

2020-ban jelentősebb környezeti beruházások, fejlesztések, illetve intézkedések 
történtek, melyek az alábbiak voltak:

    Hulladékkezelés: több telephelyen is beszerzésre kerültek a vonatkozó jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtő edények (120 literes műanyag hul-
ladékgyűjtő), valamint kármentesítő anyagként olajszelektív felitatók. A beszer-
zések összértéke mintegy 114 000 Ft volt�

    az üzemanyag felhasználás csökkentése céljából az elavult, korszerűtlen 3,5 
tonna alatti és feletti gépjárművek cseréjének keretein belül beszerzésre került 2 
db forgó kotró, 3 db traktor és 1 db 100 tonnás terep daru. A beruházás teljes 
költsége 165 millió Ft volt�

MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.

Hulladékkezelést érintő fejlesztésként az esetlegesen előforduló szennyeződések 
elkerülése céljából a társaság által használt veszélyes és nem veszélyes hulladék 
üzemi gyűjtőhely előtti területen a kavics-szórásos terep felületének elegyengeté-
sére került sor (térbetonozással). A fejlesztés összértéke közel 540 000 Ft volt.

Ezen túlmenően a károsanyag kibocsátás csökkentése, illetve az energiahaté-
konyság növelése céljából a rakodáshoz használható régi, elavult villany targonca 
helyett egy új, jobb hatásfokkal rendelkező villany targonca beszerzése is megtör-
tént. A beruházás megközelítőleg 6 millió Ft-os költséggel járt.

MVM OTSZ Zrt. Az Oroszlány város és Bokod község hőellátását 3 db BOSCH 
fűtőkazán biztosítja. Az oroszlányi fűtőmű nem rendelkezik külön tartalék beren-
dezéssel, így az egyik kazán meghibásodása esetén – a tartamdiagram szerinti 
720 órás csúcs időszakban – nem biztosítható a körzetek teljes körű hőellátása.
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A tervezett fejlesztés tartalma egy 12,4 MW teljesítményű villamos fűtésű forró-
víz kazán létesítése. A villamos fűtésű forróvíz kazán beruházás jogerős építési 
engedélye rendelkezésre áll, amely a véglegessé válás napjától számított négy 
évig hatályos�

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A tagvállalatnál három (egy nyárlőrinci, egy tiszaalpári és egy dombegyházi) nyo-
másszabályzó állomás rekonstrukciója valósult meg 2020-ban több mint 60 millió 
Ft értékben�

A nyomásszabályozó, fogadóállomások a vállalat üzemeltetési tevékenységében 
stratégiai elemeket képeznek, mivel az azokban bekövetkezett meghibásodások:

    vagy településrészek vagy területek földgázszolgáltatásból történő kiesését 
okozhatják;

    nyomáshiány vagy túlnyomás miatti balesetveszélyt jelenthetnek;
    gázszivárgást (gázömlést) idézhetnek elő.

A társaság a metán-kibocsátás csökkentése érdekében gázhálózat rekonstrukci-
ókra és eszközbeszerzésekre vállalkozott. Mintegy 2,4 milliárd Ft értékben 32 
gázvezeték rekonstrukciós projekt valósult meg 15,61 km hosszú szakaszon. To-
vábbá hozzávetőleg 335,1 millió Ft értékben szakaszoló berendezés, szivárgás-
kereső gépjármű, kézi- ill. gépi ballonok, csőmegfúrók, csőelszorító berendezések 
is beszerzésre kerültek, amelyek műszaki megoldásokkal járultak hozzá a metán-
kibocsátás csökkentéséhez�

A katódvédelemmel kapcsolatosan az alábbi beruházások történtek a 2020. év-
ben, összesen 28 millió Ft értékben:

    2019. évről áthúzódó korrózióvédelmi beruházások: Boldogasszonypuszta és 
Tata katódállomás létesítés (1,54 millió Ft); katódvédelmi rekonstrukciók (Szom-
bathely 3 db, Ivánc – 2,78 millió Ft).

    2020. évi katódállomás rekonstrukciók: Nyergesújfalu, Szank 2 db, Bokod, Üllés, 
Újkér, Sopron, Kimle, Komárom, Győr 2 db (9,15 millió Ft).

    2020. évi katódállomás – túlfeszültség-védelem: Nyergesújfalu, Szank 2 db 
(209.440 Ft).

    2020. évi anódrekonstrukció: Fertőd, Mezőberény, Rum (9,18 millió Ft).
    2020. évi Békéscsaba–Nagykamarás DN200 gázvezeték váltóáramú veszé-

lyeztetés kiküszöbölése – tervezés (5,15 millió Ft).

Rekultiváció, kármentesítés

A Vértesi Erőmű rekultivációja

A Vértesi Erőmű rekultivációs tevékenysége 2020. évben rövid kitekintéssel a már 
megvalósult és a jövőben esedékes rekultivációs feladatokra

1. Márkushegyi Bányaüzem: Folytatódott a bányabezárási tevékenység utógon-
dozásához tartozó feladatok ellátása� Az engedélyezési eljárások az év elején le-
zajlottak, a figyelő kutak 2020 májusában eltömedékelésre kerültek. A társaság a 
lezáró hatósági határozatokat megkapta, az érintett kutakat törölték a hatósági 
nyilvántartásukból. A telephelyen tárolt épületek bontásából származó inert bon-
tási betonhulladék előkezelése és termékké minősítése 2020. év végére befejező-
dött, kezelendő hulladék a területen nem maradt. 

2. Oroszlányi Erőmű zagytér: 1. és 3. kazetta: A kazetták teljes rekultivációja meg-
történt. 2020-ban megkezdődött a területről összefolyó tiszta csapadékvíz élővíz-
be vezetése céljából elvégzendő vízépítési feladatok elvégzése, a közbeszerzési 
dokumentáció összeállítása, majd a megbízott ügyvédi iroda által 2020 augusztu-
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sában megindításra került a közbeszerzési eljárás. A nyertes vállalkozás kiv á  -
lasztásra került, a társaság 2020 októberében kötött szerződést a nyertes konzor-
ciummal, akik a szerződés szerinti feladataik végrehajtásával a tervezett ütemben 
haladnak. A feladat végső teljesítési határideje 2021. augusztusára esik. 

2. és 4. kazetta: A társaság 2020 decemberében sikeres pályáztatás eredménye-
ként szerződést kötött az Oroszlányi zagytér rekultivációs tervének és engedélyé-
nek felülvizsgálatára és új rekultivációs engedélyezési terv készítésére, melynek 
célja a rekultivációs kötelezettség kivitelezési költségének csökkentése. A vállalko-
zó által a felülvizsgálat feladatainak végrehajtási határideje 2021 áprilisa�

5. és 6. kazetta: A kazetták rekultivációjának megkezdése az erőmű státuszának a 
függvénye. Miután a zagytérre többet nem lesz szükség, a társaságnak a hatályos 
előírásoknak megfelelően a 2. és 4. kazetta rekultivációjának befejezését követően 
kell ezt a rekultivációs feladatot végrehajtania. 

3. Bánhidai Erőmű zagytér: 2019-ben elkészült a rekultiváció elvégzésének köz-
beszerzési dokumentációja, az eljárás elindítása tulajdonosi jóváhagyásra vár. 

4. Mányi I/A bányatető: A területen a rekultiváció utógondozása zajlik. A 2020. évi 
ellenőrzések során élet- és balesetveszélyes repedések nem voltak észlelhetőek. 
A figyelmeztető táblák pótlása folyamatos, jelenleg megfelelő állapotban vannak. 
A területen a közlekedési utak járhatósága megfelelő, néhány helyen magasabb, 
lágyszárú növényzet tapasztalható. Rendszeres járásra, közlekedésre utaló jelek, 
illegális hulladék elhelyezése a roncsolt területen belül nem észlelhető. Az ellenőr-
zési tevékenységet havi rendszerességgel a továbbiakban is végzi a társaság� 

5. Tatabányai Fűtőerőmű zagytér (V/C külfejtés): A zagytér rekultivációja 2014 ja-
nuárjában befejeződött, a terület visszakerült a tulajdonosához. Jelenleg utógondo-
zási kötelezettsége áll fenn a társaságnak 2024-ig, amelyet két monitoring kút vi-
zének rendszeres vizsgálatával teljesít a Palahányó patak monitorozása mellett. Az 
előírt paraméterek vizsgálata 2020-ban az előírások betartásával megtörtént. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kármentesítése

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a dél-pesti (Koppány és Gubacsi utca) 
telephelyeken, az egykori Óbudai Gázgyár területén, valamint az egykori Szegedi 
Erőmű területén végez jogszabályi megfelelést biztosító, környezetvédelmi kár-
mentesítéssel összefüggő feladatokat.

1. Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt

Az egykori Óbudai Gázgyár területén ismert szennyezés az 1913-tól 1987-ig tar-
tó városigáz-gyártásnak tudható be. A felmérések során városi gázgyártás, szén-
kokszolás és kőszénkátrány feldolgozás okozta szennyezést azonosítottak. Rész-
leges kárenyhítési tevékenységként a gáztartó tartályok elbontása után visszaha-
gyott alapok és az abban tárolt veszélyes anyagok (gázmassza, gázmasszával 
szennyezett talaj és talajvíz), valamint a száraztisztító épület pincetömbjében fel-
tárt veszélyes hulladék kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása már megtör-
tént. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (és jogelődjei) 2011 óta kiemelt pro-
jektként kezeli a terület szennyezettségének megszüntetését, és mindent elkövet, 
hogy a kármentesítés folyamatának legjelentősebb záró elemét képező, komplex 
műszaki beavatkozást mielőbb el tudja végezni.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2019-2020-ban a környezetvédelmi ha-
tóság határozata alapján kiegészítő tényfeltárást végeztetett a területen, amely 
nem a társaság tulajdona. A vizsgálat során új szennyezőanyag nem jelentkezett, 
a szennyezettség kiterjedése és mértéke – dacára az elmúlt évek extrém időjárá-
sának és a vízszint jelentős ingadozásának – nem mutatott eltérést a korábbi ada-
tokhoz képest� 

A kiegészítő tényfeltárás eredményeit a környezetvédelmi hatóság 2020 január-
jában elfogadta és 2020 júliusában benyújtásra került a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságnak az új vízjogi létesítési engedély iránti kérelem. Az engedélyt 
2021 januárjában vette kézhez a tagvállalat.
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A projekt műszaki-ellenőre már korábban jelezte, hogy a jelenlegi technológia 
számos olyan kockázatot rejt, amelyek a kivitelezés költségeit is jelentősen meg-
növelik. A szennyezett talaj (veszélyes hulladék) lerakóba történő elhelyezésével 
kapcsolatosan felhívták a figyelmet, hogy Magyarországon semelyik veszélyes 
hulladék befogadó sem rendelkezik az ennél a projektnél szükségessé váló teljes 
kapacitással. Kitértek továbbá a kármentesítési technológia jellegéből adódó 
mennyiségi kockázatokra is, ide értve pl. a nagyfokú mobilitási igényre, a ne-
gyedóránként a Budapest, III. kerület, Pók utcán (lakóövezet) végig haladó veszé-
lyes hulladékkal megrakott – akár napi 50-60 – teherautó környezeti terhelésére. 
Fontos megemlíteni az ebből adódó zaj-, rezgés- és porterhelést, a forgalmi dugók 
kialakulását, valamint azt a kockázatot is, amely abból adódik, hogy Magyarország 
közútjain nagyszámú veszélyes hulladékkal megrakott teherautónak kell a terhét 
elvinnie nagy távolságra�

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szakértővel kívánja megvizsgáltatni a je-
lenlegi technológia kitettségét, az ebből adódó kockázatokat, a környezeti hatáso-
kat, a környezetterhelést, különös tekintettel a ki- és beszállítási útvonalra és a 
zajterhelésre, valamint szeretné elvégeztetni a korábban vizsgált technológiák 

összevetését a jelenlegi technológiával környezeti hatás, időtartam, költség, koc-
kázat stb� szempontjából�

A kármentesítés megkezdésének időpontja ezen vizsgálat eredményének a függvé-
nye. Amennyiben a vizsgálat eredményeként technológia váltásra kerül sor, egy új 
engedélyeztetési eljárás során kell majd a megvalósítási határidőket meghatározni. 

2. Dél-pesti telephely – Koppány u. 8.

A dél-pesti telephelyeken a kármentesítés (felszíni burkolat kialakítása és monitor-
ing) az 1900-as évek elején telepített ferencvárosi II. gázgyár korábbi működésé-
ből visszamaradt felületi porszennyezéssel kapcsolatos.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a dél-pesti telephelyen, két területen vé-
gez kármentesítést. A dél-pesti telephelyek Budapest IX. kerületének déli részén, 
a ferencvárosi vasúti pálya déli oldalán helyezkednek el, a Külső-Mester út és a 
Gubacsi út közötti területen. Környezetükben a pályaudvar, a korábbi sertésvágó-
híd ingatlanja és egy bevásárlóközpont található. 
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A Koppány utcai telephelyen megtörtént a műszaki beavatkozás (a terület burko-
latának kialakítása), a műszaki beavatkozási záródokumentációt és a kármentesí-
tési monitoring tervet a környezetvédelmi hatóság 2018-ban elfogadta� A ható-
sági előírások alapján a telephelyen négy éves időtartamban a talajvíz megfigye-
lése zajlik kármentesítési utómonitoring keretében 2022 júniusáig. A monitoring 
záródokumentáció benyújtásának határideje 2022 szeptembere. A záródoku-
mentáció elbírálásának során a hatóság döntést fog hozni arról is, hogy a moni-
toring tevékenység befejezhető-e, vagy előírja-e a folytatását egy meghatározott 
időtartamra.

3. Dél-pesti telephely – Gubacsi út 4.

A Gubacsi úti telephelyen önkéntes tényfeltárás keretében 2016-ban megtörtént 
a talaj- és talajvíz-szennyezés feltárása, melynek záródokumentációját a hatóság 
2017-ben elfogadta. A telephelyen hatósági határozat alapján négy éves időtar-
tamban a talaj és talajvíz rendszeres vizsgálata folyt kármentesítési utómonitoring 
keretében 2020 decemberével bezárólag�

A környezetvédelmi hatóság elbírálta a Gubacsi útról készült monitoring záródo-
kumentációt és határozatban újabb monitoring kötelezettséget rendelt el 2025-ig 
a Gubacsi úti telephelyen, feltételezve a terület felhasználásának változatlanságát 
(füves terület/fedett parkoló).

4. Szegedi Gázgyár

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az egykori szegedi gázgyár és erőmű 
Kossuth Lajos sugárúti területén elvégezte a műszaki beavatkozást és 2018-ban 
benyújtotta a kármentesítési monitoring záródokumentációt. A hatóság a doku-
mentációt elfogadta és előírta a kármentesítési utómonitoring folytatását. 2020 
első negyedévében a kétéves monitoring zárójelentése elkészült, és a hatóság az 
utómonitoring 2022. márciusáig tartó folytatásáról döntött.
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Rendelkezésre állás és megbízhatóság

Az MVM Csoport szakmai felkészültségével nagymértékben hozzájárul Magyar-
ország energiaellátásának biztonságához. Az MVM Csoport fő feladata, hogy ol-
csón és megbízhatóan biztosítson energiát a magyar lakosság és vállalkozások 
számára. Figyelembe véve, hogy az MVM Csoport a villamosenergia-szektor 
meghatározó, egyetlen állami tulajdonban lévő jelentős szereplője, 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.

A rendelkezésre állás egy olyan mutató, mely megadja, hogy a termelő berende-
zések milyen mértékben állnak készen hő- és/vagy villamosenergia-termelésre, 
továbbá az átviteli rendszerirányító által a villamosenergia-rendszer mindenkori 
egyensúlyának és az átvitel megfelelő minőségének fenntartása érdekében szük-
séges szolgáltatások biztosítására egy adott – jellemzően éves – időszakon belül. 

A rendelkezésre állási mutató egyszerűsített értelmezése, hogy a berendezés ké-
pes-e a termelésre vagy sem. Komplexebb értelmezése már nem csak az időbeli 
termelési képesség visszajelzésére, hanem a termelési képesség és a mindenkori 
igények viszonyának mértékére is választ ad�

A rendelkezésre állási mutató fontos eleme a hosszú távú karbantartási szerződé-
seknek is, amely szerződéses érték kötbér köteles mutatószámként kerül alkalma-
zásra�

A rendelkezésre állás terv és tény mutatószámainak összehasonlítása visszaiga-
zolja az üzemviteli és karbantartási gyakorlat megfelelőségét, vagy jelzi a beavat-
kozások szükségességét, módosítások bevezetését az üzemviteli és karbantartási 
feladatokban. Megállapítható, hogy gyorsított döntési folyamatok (hatáskör, fele-
lős) kidolgozása szükséges a géptörési káreseményekre, amelynek előkészületei 
folyamatban vannak�

A termelő berendezésekkel kapcsolatosan általános elvárás, hogy azok rendelke-
zésre állása meghaladja a 96%-ot, vagyis az éves karbantartásokra és hibajavítá-
sokra fordított állásidő ne legyen több két hétnél.

Az MVM Csoport fosszilis termelő tagvállalatainál a rendelkezésre állási mutató 
állandó eleme az üzletpolitikai célkitűzéseknek is mint központilag meghatározott 
elvárás, melynek megtörténik a féléves és éves visszamérése, értékelése is.

Az erőművek, fűtőművek rendelkezésre állása éves, negyedéves, havi és heti szin-
ten is nyomon követésre kerül a termelési, termelőképességi, karbantartási tervek, 
valamint a heti jelentések által�

Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre állási mutató része az üzletpolitikai célki-
tűzéseknek, így a mutatók értékelése – és így a beavatkozások szükségességének 
megállapítása – a vezetői fórumokon történik.

A fentieken túl az MVM Csoportban az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 
törvénynek, valamint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szó-
ló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendeletnek, továbbá a nagyvállalatok és az energetikai 
szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználá-
sának mértékére, valamint energia megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás 
rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendeletnek megfelelően az MVM Csoport-
ban az energetikai szakreferensek által elkészülnek az éves energetikai szakrefe-
rensi jelentések, mely riportok a társaságok honlapjain hozzáférhetőek.

Az MVM Csoport és annak vezetősége fontosnak tartja a felhasználásra kerülő 
energiahordozókkal való hatékony gazdálkodást, a versenyképesség fenntartását, 
a mindenkori nemzeti és uniós szabályozásoknak való megfelelést, továbbá az 
MVM Csoportban rejlő együttműködési lehetőségek kihasználását.

Az erőművek, fűtőerőművek, fűtőművek által megtermelt energia elszámolása akk-
reditált elszámoló mérőkkel történik a szerződésekben rögzített átadási pontokon.

RA103-2
RA103-3

EU6
OG2

RA103-1
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A MAVIR ZRt. mint az átviteli hálózat üzemirányítója, üzemeltetője és tulajdonosa 
kiemelt figyelmet fordít a rendelkezésre állás és a fogyasztói ellátás mindenkori 
biztosítására. Ennek keretében a társaság feladata az országos villamosener-
gia-rendszer hálózati frekvenciájának stabilitása érdekében a rendszer teljesít-
mény-egyensúlyának fenntartása, ebből kifolyólag a mérlegkörök piaci menetren-
dektől való eltéréseinek szabályozási kapacitások igénybevételével történő ki-
egyenlítése. 

Ennek első lépése a szükséges szabályozási kapacitások mértékének meghatáro-
zása, majd versenytárgyalásokon történő beszerzése, napi gyakoriságú tartalék-
tervezési folyamatokban történő véglegesítése, végül a rendelkezésre álló ki-
egyenlítő szabályozási kapacitások valós idejű üzemirányítás során, műszaki pa-
raméterek figyelembevételével történő igénybevétele. 

A rendszerbiztonság fenntartása érdekében mindemellett figyelemmel kell követ-
ni a hazai átviteli hálózat műszaki állapotát, és figyelembe véve a környező orszá-
gok hálózatának rendelkezésre állását is, össze kell hangolni az átviteli és elosztói 
hálózatok karbantartási terveit, döntéseket kell hozni arról, hogy a kikapcsolási 
igények közül melyek hagyhatók jóvá annak érdekében, hogy az ellátás mindig 
biztonságos és az előírt minőségi követelményeknek megfelelő legyen. 

Gondoskodni kell a szükséges hálózati fejlesztések és karbantartások elvégzésé-
ről, a hálózati vagyon megőrzéséről, gyarapításáról, a munkálatok koordinálásáról 
és kivitelezéséről. A MAVIR ZRt. hálózatfejlesztési célkitűzése a vonatkozó jog-
szabályokban és szabályzatokban meghatározott ellátás- és üzembiztonság 
fenntartása a rendszerhasználók számára, az együttműködő-képesség fenntartá-
sa az európai villamosenergia-rendszerrel és a piaci szereplők hálózattal szemben 
támasztott igényeinek kielégítése a legkisebb költség (tőkebefektetés, működési 
költség) elvének érvényesítésével.

A MAVIR ZRt. mintegy két évtizedre visszatekintően figyelemmel kíséri a hazai 
villamosenergia-fogyasztás alakulását, és a historikus mérési eredmények és a 

gazdasági környezet adta alapadatok figyelembevételével villamosenergia-fel-
használási prognózisokat készít. Rendszeres időközönként felmérést készíttet az 
igénynövekedés alakulását befolyásoló bel- és külföldi feltételek változásáról, 
azok hatásáról, jelzi továbbá a hatóságok és az érintett szervezetek irányába a 
szezonális terhelés és az energiaigény várható alakulását.

A MAVIR ZRt. szoros együttműködésben dolgozik a hazai villamosenergia-piac 
szereplőivel mind a különböző időtávokon végzett üzemelőkészítés, mind az üze-
mirányítás során. A rendszerirányító kiemelt feladatként tekint a villamosener-
gia-rendszer működtetésének megbízhatóságára, melynek érdekében éves, havi, 
heti és napi gyakorisággal megfelelőségi vizsgálatokat folytat le. Kapcsolattartása 
kiterjed az elosztó hálózati engedélyesek, valamint nemzetközi szinten a külföldi 
rendszerirányítók és szervezetek (Pl. az Európai Villamosenergia Átviteli Hálózat 
(ENTSO-E), a Magyarországot is tartalmazó CORE kapacitásszámítási övezet 
(CCR), a TSCNet Services GmbH körére, mely hozzájárul a magyar villamosener-
gia-rendszer előírt minőségi mutatóinak való hiánytalan megfeleléshez.

A társaság a szabványokban, valamint villamosenergia-ellátási szabályzatokban 
meghatározott minőségi paramétereket a hozzá csatlakozó átviteli hálózat-hasz-
nálók érdekében a rendelkezésre álló eszközök által nyújtott lehetőségek mellett 
biztosította. 

Mind a téli, mind a nyári, jellemzően magas fogyasztási igényt jelentő időszakok-
ban, valamint a COVID-19 világjárvány okozta kihívások ellenére is sikerült mind-
végig biztosítani az átviteli hálózat és a szükséges erőművi, illetve kiegyenlítő sza-
bályozási kapacitások rendelkezésre állását és ezeknek köszönhetően az ellátás-
biztonságot� 

Az ellátásbiztonság garantálása és a piaci lehetőségek bővítése érdekében a 
MAVIR ZRt. a 2020. év során is részt vett a térség rendszerirányítói által az átvi-
teli hálózati szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozóan végzett beavatkozá-
sokban�
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Üzletpolitikai célkitűzés értelmében alapvető elvárás, hogy az MVM Zöld Generá-
ció Kft. mint az MVM Csoport legnagyobb megújulóenergia-termelő társasága, 
megfelelő üzemeltetéssel és karbantartással biztosítsa az energiatermelő létesít-
mények minél magasabb rendelkezésre állását, illetve új beruházásokkal növelje a 
beépített teljesítőképességének arányát. Az ennek érdekében történt beruházá-
sokat a 22� táblázat tartalmazza�

Az MVM Zöld Generáció Kft. nap- és szélenergia hasznosító rendszerek árbevé-
tele 2019-ben 3844,57  millió Ft volt, ezzel szemben 2020-ban az árbevétel 
6346,51 millió Ft volt. A jelentős növekmény okai egyrészt a Megújuló program I. 
keretében épült 108 db 0,5 MW-os naperőmű kapcsán 2020-ban jelentkezett 
teljes éves árbevétel, másrészt pedig a társasághoz került naperőművek 2020-as 
árbevételének jelentős mértéke.

Az egyes energiatermelő egységek átlagos rendelkezésre állása

2020-ban az MVM Csoportban a földgázt 87,7%-os, a fűtőolajat/gázolajat 96,7%-
os, a szenet 52,3%-os, a nukleáris energiát 88,4%-os, a napenergiát 99,8%-os, a 
szélenergiát 95,4%-os, a vízenergiát hasznosító energiatermelő egységek pedig 
99,8%-os arányban álltak rendelkezésre (23. táblázat)�

Az energiatermelő egységek– a vízerőművek kivételével – mind Magyarországon 
találhatóak. A vízerőművek Románia területén üzemelnek.

Ez a tényleges üzemidőt nézve azt jelentette, hogy a földgáz esetében a 31 blokk 
összesen 81 252 órán át, a fűtőolaj/gázolaj esetében a 6 blokk 92 órán át, szén 
esetében az 5 blokk 23 016 órán át, a négy nukleáris blokk 32 718 órán át, míg a 
112 napelempark 476 739 órán át, a 8 szélerőmű 65 550 órán át és a 18 víz-
erőművi blokk 70 131 órán át működött. 

A legtöbb tervezett üzemszünetre a gázzal működő blokkoknál (6 425 óra) és a 
nukleáris blokkoknál (2 574 óra) került sor, míg a széntüzelésű blokkoknál 2 147 
óra, a fűtőolajjal/gázolajjal működő blokkoknál 1 597 óra, a megújuló blokkok közül 
a napelemparkoknál 671, a szélerőműveknél 2  162 óra tervezett leállás volt, 
azonban a vízerőműveknél nem került sor tervezett leállásra. 

A kényszerű, nem tervezett leállások esetében a legtöbb órát a földgázzal és a 
szénnel működő blokkoknál realizálta az MVM Csoport ( rendre 26 914 és 18 757 
óra). A szélerőművi blokkok 1 051 órán, a naperőművek 1 224 órán, míg a víz-
erőművi blokkok pedig 364 órán keresztül álltak kényszerűségből. A Paksi Atom-
erőmű blokkjainak kényszerű üzemszünete 1 495 órán keresztül tartott, mely az 
előző évihez (82 óra) képest jelentős mértékben megemelkedett. Ezt a növek-
ményt alapvetően két nagyobb kiesés eredményezte.

22. táblázat: A megújuló energiába történt befektetés mértéke

Megújuló energiába történt teljes befektetés [millió Ft] 2020

Szélenergia 615,1

Napenergia 5 731,4

Vízenergia 0,0

Biomassza 0,0

Geotermikus energia 0,0

EU30
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23. táblázat: Rendelkezésre állás az MVM Csoport erőműveiben 2020-ban

Rendelkezésre állás – földgáz % 87,7

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 31

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 81 252

  Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 6 425

  Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 26 914

Rendelkezésre állás – fűtőolaj/gázolaj % 96,7

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 6

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 92

  Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 1 597

  Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 123

Rendelkezésre állás – szén % 52,3

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 5

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 23 016

  Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 2 147

  Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 18 757

Rendelkezésre állás – szélenergia % 95,4

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 8

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 65 550

  Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 2 162

  Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 1 051
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Rendelkezésre állás – vízenergia % 99,8

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 18

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 70 131

  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 364

Rendelkezésre állás – napenergia % 99,8

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 112

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 476 739

  Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 671

  Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 1 224

Rendelkezésre állás – biomassza % 98,6

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 1

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 95

  Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 120

  Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 0

Rendelkezésre állás – atomenergia % 88,4

  Üzemelő egységek (blokkok) száma db 4

  Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 32 718

  Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 2 574

  Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 1 495
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Alternatív mobilitás az MVM Csoportban

Az MVM Mobiliti Kft. tevékenysége

Az MVM Csoport tagjaként az MVM Mobiliti Kft. alkalmazkodik az új piaci kihívá-
sokhoz ügyfelei folyamatos és biztonságos kiszolgálása érdekében� A társaság 
G- és E-mobilitás üzletága folyamatosan fejleszti szolgáltatásait az ügyféligé-
nyeknek, a hazai és uniós szabályozásoknak megfelelően.

Magyarország legnagyobb alternatív üzemanyag szolgáltatójaként az MVM Mobili-
ti Kft. tevékenységével hozzájárul az uniós dekarbonizációs célok eléréséhez azáltal, 
hogy ultra alacsony és lokális zéró emissziós járművekhez biztosít üzemanyagot.

A kiszolgált járművek között egyaránt megtalálhatók személygépjárművek, bu-
szok és nehéz tehergépjárművek is. Az ügyfélkör folyamatosan bővül, mert egyre 
nagyobb igény jelentkezik a környezetet kevésbé terhelő járművek iránt.

Az MVM Mobiliti Kft. célja, hogy a G-mobilitásban a sűrített földgáz (CNG) mellett 
rövidtávon megjelenjen a cseppfolyós földgáz (LNG) és középtávon a hidrogén is 
az értékesített üzemanyag fajták között. A CNG és LNG esetében a társaság tö-
rekszik arra, hogy minél hamarabb részben, később 100%-ban bio-metán alapra 
helyezze a földgáz értékesítését.

Az MVM Zrt. folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket az állami tulaj-
donú társaságokkal. Ennek keretében együttműködési keretmegállapodást írt alá a 
MÁV-Volán Csoporthoz tartozó Volánbusz Zrt.-vel. A megállapodás érinti a hazai 
közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztését, a környezetkímélő járművek ará-
nyának növelését és az üzemeltetésükhöz szükséges infrastruktúra kialakításában 
történő együttműködést is. Ezen a területen komoly feladatok hárulnak a társaságra. 

A 2020-as év mindenki számára ismeretlen helyzetet hozott� A pandémia az 
MVM tagvállalatok közül üzleti szempontból talán az MVM Mobiliti Kft�-t érintette 

a legjobban, mivel az ügyfélkörük jelentős része a lakossági felhasználók mellett a 
tömegközlekedésben, a kereskedelemben és a turizmusban érdekelt vállalkozá-
sok. Mind a közforgalomban, mind az említett gazdasági szektorokban jelentős 
visszaesést tapasztalhattunk. A visszaesést egy részbeni visszarendeződés kö-
vette, de a korábbi állapotok még korántsem álltak helyre.

G-mobilitás (CNG, LNG, hidrogén)

A G-mobilitás területén – a nehézségek ellenére – a társaság előre tekintett és 
tovább bővítette CNG töltőállomás hálózatát. Budapesten megvásárolta a Bécsi 
úton és az Ócsai úton működő CNG töltőállomásokat. Az akvizíciós folyamat ezzel 
nem állt meg, mert a társaság megszerezte a szegedi CNG töltőállomás tulajdon-
jogát is, amihez kapcsolódóan sikerült a Volánbusz Zrt.-vel 2021-re a szegedi 
CNG buszok üzemanyag ellátására keretszerződést kötni. 2020 végére a teljes 
Mobiliti közforgalmú CNG kúthálózat töltőállomásai már nyolc helyszínen voltak 
elérhetőek a lakossági és üzleti ügyfelek számára.
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Az MVM Mobiliti Kft. előkészítette az együttműködést a Magyar Posta Zrt.-vel, ami 
a Magyar Posta egyik telephelyén, Debrecenben lehetővé teszi egy új CNG töl-
tőállomás létesítését. A létesítmény megvalósításával az ország keleti részében is 
elérhetővé válik a Mobiliti márkanév alatt értékesített CNG. A töltőállomás terve-
zése megtörtént és a létesítési engedély is rendelkezésre áll.

A BKV Zrt. CNG buszainak sűrítési szolgáltatásban történő ellátása már több éves 
múltra tekint vissza a társaságnál. Egy 2019-ben elnyert sűrítési szolgáltatás bizto-
sítására kiírt közbeszerzési eljárás mellékkötelezettségeként az MVM Mobiliti Kft. a 
BKV Zrt. Méta utcai telephelyén kapacitásbővítő beruházást hajtott végre, amellyel a 
meglévő 1000 m3/h kapacitású CNG sűrítő berendezés mellé egy 1500 m3/h töltési 
teljesítményű kompresszor állomás épült. A beruházás megvalósításával nőtt az 
üzembiztonság és lehetőség van nagyobb darabszámú CNG busz flotta ellátására.

A 2020-ban elindított Volánbusz Zrt.-vel folytatott együttműködés keretében több 
CNG töltőállomás valósulhat meg, amelynek pénzügyi, gazdasági és műszaki alap-
jait teremtette meg az MVM Mobiliti Kft. Szilárd alapokra építkezve indulhat 2021-
ben a Volánbusznál 164 db CNG-hajtású busz beszerzése és járművek ellátáshoz 
szükséges üzemi, – és ahol lehetséges – közforgalmú CNG töltőállomások létesíté-
se. A CNG buszok mellett várhatóan 6 helyszínen 60 db e-busz is forgalomba áll-
hat, amelyek ellátásához 6 db e-töltőállomás létesítése is szükségessé válik.

A 2030-ra elérendő min. 54%-os szén-dioxid kibocsátás megtakarítás érdekében 
az MVM Mobiliti 2020-ban elkezdett foglalkozni a bio-metán üzemanyagként tör-
ténő használatával, amivel részben vagy teljesen kiváltható a földgáz és elérhető 
a kijelölt cél. A bio-metánból előállított bio-CNG vagy bio-LNG a normál CNG-be 
és LNG-be történő 40%-os arányú bekeverésével tudja biztosítani a kívánt CO2–
kibocsátás megtakarítást. Több potenciális biogáz termelővel is indultak el egyez-
tetések a bio-mentán, bio-CNG és bio-LNG előállításban való együttműködésről. 
Ezen a területen nem csak külső partnerekkel, hanem az MVM Csoporton belüli 
tagvállalatokkal – mint az MVM CEEnergy Zrt., az MVM ESCO Zrt. és az MVM Zöld 
Generáció Kft.-vel – is elindult a közös gondolkodás.

A társaság folyamatosan követi a hazai és nemzetközi hidrogénre alapozott ener-
giaellátási törekvéseket� Várhatóan a hidrogén mint üzemanyag középtávon felke-
rülhet az MVM Mobiliti Kft. termékpalettájára, főként nehéz tehergépjárművek 
üzemanyagaként�

Elektromobilitás (E-mobilitás)

Piaci környezet 

Az európai ( részben vagy teljesen) elektromos környezetbarát autóértékesítési 
piac a vártnál nagyobb mértékű, közel exponenciális növekedést mutat. A tenden-
cia az előrejelzések szerint 2021-ben és az azt követő években is folytatódik 
(9. ábra)� 

A hazai tisztán elektromos (EV) autó értékesítési piacra az európaival arányos, 
rendkívül jelentős növekedés jellemző (10. ábra)�
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9. ábra: A tisztán elektromos (BEV) és a plug-in hibrid (PHEV) autók aránya az összes eladott személyautóhoz képest
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10. ábra: Zöld rendszámos autók számának havi változása 2018. januártól
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A Magyarországon forgalomban lévő járművek magas átlagéletkora (~14 év 
2020-ban) és a jelentős mértékű használtautó import miatt a teljes autópiacra 
vetített ugrásszerű piaci rész növekedés 4-6 éves távlatban várható.

A növekedést befolyásoló főbb tényezők a következők:

    Az országos átjárhatóságot biztosító töltőhálózat. Az MVM Csoport az e-Mobi 
Nonprofit Kft. integrációját követően elsőként kínált olyan földrajzi lefedettségű 
és megbízhatóságú hálózatot, amely révén a környezetbarát elektromos jármű-
vek üzemeltetése valós alternatíva lehet vállalkozások és magánszemélyek ré-
szére is. (Az e-Mobi Nonprofit töltőhálózata 2020. május 1-jétől csatlakozott az 
MVM Mobiliti Kft. egységes hálózatához.)

    Zöld rendszámmal járó előnyök.*
    Állami ösztönző és támogató programok elektromos autó vásárlóknak.*
    Az autógyártók flotta szintű kibocsájtását szabályzó uniós környezet.*

*Az ország átjárhatóságát biztosító töltőhálózatok nélkül nem ért volna el ösztön-
ző hatást.

A piaci környezet javulása jelentős üzleti potenciált jelent, valamint a már megva-
lósult befektetések megtérülési rátáját is megnöveli.

Az ország publikus váltóáramú (AC) és egyenáramú (DC) elektromos autó töltői 
több mint 50%-ban az MVM Csoporthoz tartoznak. Releváns mértékű, az ország 
átjárhatósága szempontjából kritikus egyenáramú (DC) töltő hálózattal csak az 
MVM Csoport és MOL Csoport rendelkezik�

Az MVM Mobiliti Kft� 2020� évi sikerei

Az e-Mobi Nonprofit Kft. és az infrastruktúra integrációja kapcsán elmondható, hogy 
immáron egy hálózattal, egy ügyfélszerződéssel átjárható az ország (11. ábra)� 
2020-ban az MVM Partner Zrt. e-mobilitási tevékenysége is átvételre került az 
MVM Mobiliti Kft�-hez�

11. ábra: Elektromos autó töltőpontok elhelyezkedése az országban
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Az MVM Mobiliti Kft. büszke az egyedi szokásokhoz szabható csomagjaira, így 
például az éjszakai csomagjára, amellyel az e-autózás elérhetősége azoknak a 
magánszemélyeknek és vállalkozásoknak, akiknek az otthon töltés nem lehetsé-
ges. Bevezetésre került a flotta töltés, egy flottaüzemeltetők részére kifejlesztett 
üzemeltetési modell; illetve különféle piacképességet növelő, kombinált, üzleti 
csomagok is kialakításra kerültek (pl. telephelyi töltés és flotta-töltés egy csomag-
ajánlatban) 

Bevezetésre került a roaming, amely a magán és flotta üzemeltetőknek stabilitást 
biztosít a külföldi utazásaik során is. Ezen túlmenően kupon és előrefizetett (Pre-
paid) üzleti, ösztönző programok, megoldások bevezetése, amely megoldások ré-
vén az egyes szolgáltatók az elektromos autó üzemeltető ügyfeleiknek ügyfélloja-
litás-növelő programok keretében tudnak töltési keretösszegeket átadni és az 
e-autó töltést kapcsolt szolgáltatásként megvalósítani (pl. kiskereskedelmi lánc 
törzsvásárlói részére).

Az informatikai fejlesztésekben sem volt hiány a 2020-as esztendőben az MVM 
Mobiliti Kft-nél, amelyek elsősorban a felhasználói élmény (UX) és a felhasználói 
felület (UI) javítására fókuszáltak. Ilyenek közé sorolhatóak többek között az üze-
meltetési költséget optimalizáló fejlesztések, az ügyfél elégedettséget javító fej-
lesztések, valamint piacvezető technológiai megoldások kifejlesztése és piaci be-
vezetése is�

Kiemelten büszkék vagyunk arra, hogy a Mobiliti applikáció a Magyar Marketing 
Szövetség szervezésében zajlott Év honlapja pályázat során különdíjban részesült 
az Év Applikációja kategóriában�

A Mobiliti applikációján a 2020. év során jelentős fejlesztéseket végeztek, amellyel 
lehetővé vált, hogy az országhatáron kívül is, 37 országban, itthon és külföldön 
több mint 280 töltőhálózat közel 120.000 töltőpontján olyan egyszerű legyen a 
töltési folyamat, mint országon belül. Ezzel az országban elsőként a Mobilitinek 
sikerült Magyarországon kívül Európát is átjárhatóvá tenni az e-autósok számára. 

Az alkalmazás teljeskörű hozzáférést nyújt a Mobiliti ügyfeleinek, ezzel megköny-
nyítve a távolabbi célpontok elérését is.

Az applikáció egyik legfontosabb előnye, hogy a külföldi töltések díját is a Mobiliti 
elszámolási rendszerén keresztül, forintban egyenlíthetik ki az e-autósok és mind-
ezt előterhelés nélkül. Ehhez valamennyi töltőn elegendő csupán a Mobiliti alkal-
mazás használata, amivel elkerülhető egy-egy külső szolgáltató saját alkalmazá-
sának letöltése és a hosszadalmas regisztrációs folyamat végig vitele� 

2020-ban a saját töltőhálózatunkon 998  296 kWh a töltésre fordított energia, 
107 220 db töltést indítottak a Mobiliti hálózatán. Ezen kívül az MVM Mobilitás Kft. 
elindította belső telephelyi töltőtelepítési projektjét is, amelynek célja, hogy 2023-
ra minden vállalatcsoporton belüli telephelyen biztosítsa a töltési lehetőséget az 
MVM saját e-flottája részére.
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2020-ban új és tovább mélyített partnerségek és megállapodások köttettek üzle-
ti és önkormányzati ügyfelekkel, partnerekkel, valamint sikeres otthon-töltő érté-
kesítési pilot program bevezetése történt. A partner megállapodásoknak köszön-
hetően ugrásszerű töltőpontszám-növekedés, további releváns üzleti partnersé-
gek (pl. Auchan, Spar, Interspar, Hyundai Magyarország) megalapozása történt. 

Az MVM Services Zrt. flottagazdálkodási szakterülete az MVM Csoport 35 tagvál-
lalatának gépjármű gazdálkodásának felügyeletét, szakmai támogatását, illetve 
részben operatív feladatait látja el. A 2020. december 31-ei állapot szerint 2 576 
gépjármű tartozik felügyeletük alá. Ebből a mennyiségből 45 db tisztán elektro-
mos (ebből 16 db 3,5 t alatti haszongépjármű), 23 db hibrid és 37 db CNG/benzin 
(ebből 32 db 3,5 t alatti haszongépjármű) hajtású gépjármű teljesített szolgálatot. 
Az összes személy- és 3,5 t alatti haszongépjármű vonatkozásában a tisztán 
elektromos és hibrid gépjárművek aránya 2,64%, amely a 2019. december 31-ei 
2,21%-hoz képest 0,43%-os növekedést jelent.

A hosszú távon tervezett, a különböző energiaforrásokra vonatkoztatott kapaci-
tásbővítést a 24� táblázat mutatja be, amelyben csak Magyarországra tervezett 
kapacitásokról írunk.

24. táblázat: 2030-ig tervezett kapacitásbővítés

Energiaforrás Mértékegység Tervezett kapacitás

Földgáz MW 499

Biomassza MW 33

Nap MW 4 800

Nukleáris MW 2 524

Az adatok nettó beépített teljesítőképességre vonatkoznak és csak az új, megva-
lósítás alatt lévő/tervezett egységeket tartalmazzák.

EU10
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Fogyasztó oldali szabályozás 

A szektor versenyképességéhez az ügyféligények kiszolgálásának fejlesztésén 
keresztül vezethet az út. A versenypiaci környezetben az ügyfelek által értékelt 
működés fejlesztésére lehet fókuszálni, ezért vizsgáltuk (illetve vizsgáljuk) annak 
lehetőségét, hogy milyen differenciált termékajánlatok felelhetnek meg az ügyfe-
lek elvárásainak szabályozott keretek között� 

A differenciált tarifák jól definiált eltérő tartalmú csomagok, amelyek igazodnak a 
változó fogyasztói igényekhez� A csomagok szolgáltatástartalma és az ahhoz il-
lesztett díjstruktúra rugalmasan beállítható a modellezett fogyasztói magatartá-
sok alapján. Célunk, hogy segítsük a tudatos felhasználást és az energiahatékony-
ság növelését. Ennek egyik megvalósítása az okosmérésre támaszkodó mérés 
alapú tarifákkal lehetséges, amelyek támogatást nyújtanak az energia céltudato-
sabb felhasználásához, segítve ezzel a kereskedőt az energia beszerzésének op-
timalizálásában és ezáltal a díjak valamilyen mértékű csökkenésében. 

Az MVM Csoport a „Digitális társadalom” koncepcióhoz kapcsolódóan – valamint 
a társadalmi felelősségvállalás jegyében – folytatta az ügyfelek irányába megva-
lósított edukációs tevekénységét, az új innovatív technológiák, kiemelten a digitá-
lis megoldásokba fektetett bizalom további erősítése tekintetében.

Az elektronikus számlázásra történő átállással, a   papíralapú számlázáshoz fel-
használt alapanyagok gyártásával, felhasználásával és logisztikájával, illetve a 
nyomdai folyamatokkal összefüggő környezetterhelés mértékének szignifikáns és 
folyamatos csökkentését sikerül elérni�

A jelenleg használatos vezérelt mérési pontok, „éjszakai áram” megfelelő alapot 
biztosítanak a jövőbeni elektromos autók otthoni töltésének megvalósításában az-
által, hogy a kis rendszerterhelésnek köszönhetően a fogyasztó olcsóbb energiá-
hoz jut, amivel a mindenképp megtermelt villamos energiát költséghatékonyan 
tudjuk felhasználni.

Az MVM Zrt. 100%-os leányvállalataként működő MVM ESCO Zrt. (korábbi elne-
vezése: KOM Központi Okos Mérés Zrt., továbbiakban ESCO) küldetése a társa-
ságcsoport ESCO szolgáltatási tevékenységének kialakítása és a hazai energiaha-
tékonysági piacon betöltött szerepének erősítése. Fő tevékenysége energiahaté-
konysági beruházások hosszú távú komplex szolgáltatási szerződés keretében 
történő megvalósítása, szakszerű üzemeltetése. Az ESCO szolgáltatása 2020. II. 
félévétől alábbi területekre terjed ki:

1� Vállalati ügyfélszegmens

    Épületek energetikai korszerűsítése;
    Megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia- és/vagy hőellátó rendsze-

rek kiépítése, kiemelten:
– naperőművek, valamint az energiatermelést támogató tároló rendszerek ki-

alakítása;
– hőszivattyús hűtési/fűtési rendszerek illesztése meglévő gépészeti rendsze-

rekhez;
– elektromos gépjárműtöltők telepítése;
– bel- és kültéri világításkorszerűsítés;

FO103-2
FO103-3

EU7

FO103-1
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– szilárd megújuló tüzelőanyagokra alapozott hőtermelés megvalósítása, első-
sorban ipari, mezőgazdasági környezetben;

– biogáz termelés és felhasználás;
    Ipari létesítmények energiatermelő és –elosztó berendezéseinek, eszközeinek 

korszerűsítése, kapcsolt energiatermelés kiépítése;
    A telepített technológiai elemek szabályozásának, vezérlésének integrációja 

távfelügyeleti informatikai rendszerbe, az ehhez szükséges végponti elemek 
(okos mérők, egyéb hálózati eszközök) működtetése.

2. Állami/önkormányzati ügyfélkör

    Épületek energetikai korszerűsítése;
    Közvilágítás korszerűsítése
    Távhőrendszerek hőtermelő és –elosztó berendezéseinek, eszközeinek korsze-

rűsítése; kapcsolt energiatermelés kiépítése

2020-ban az ESCO Zrt. (KOM Zrt.) által az MVMI Zrt. géptermében egyedi méré-
sek kialakítása történt meg okos mérők alkalmazásával az alábbiak szerint:

    a gépterem IT rendező szekrényeinek egyedi mérésének kialakítása, 
    a mérési adatok gyűjtése, 
    energiafelhasználás elemzése, illetve 
    villamos ellátás hálózati paramétereinek vizsgálata� 

A projekt során 62 db mérő felszerelésére került sor a kommunikációt biztosító 
berendezéssel együtt. Az egyedi mérések adatait MVM ESCO gyűjti és elemzi, 
MVMI Zrt. számára szolgáltatási szerződés keretében biztosítja a vonatkozó ripor-
tokat energia audit alátámasztása érdekében.

A projekt ipari érintettségű: MVM Csoport energiahatékonysági intézkedéseit tá-
mogatja MVMI Zrt. számra kialakított mérésekkel.



108 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020gazDaság 

Az atomerőmű leszerelése

A nukleáris létesítmények leszerelése a nukleáris létesítmények leállítás utáni 
fenntartását, ellenőrzését és védelmét foglalja magában az elbontásukig bezá-
rólag�

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

Az engedélyes a nukleáris létesítmény leszerelési tervének rendszeres felülvizs-
gálata és szükség szerinti aktualizálása által köteles biztosítani, hogy azok köves-
sék a nukleáris biztonsági hatósági követelmények változását és a technológia 

fejlődését. A leszerelési tervnek a nemzeti programmal összhangban tartalmaznia 
kell a leszerelés ütemezését – szükség esetén a védett megőrzés időtartamát -, 
valamint a telephely hosszú távú hasznosítási elképzeléseihez igazodóan a lesze-
relés végállapotát�

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atomtörvény) előírásai szerint a 
nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő feladatok elvégzéséről a Kor-
mány által kijelölt szerv gondoskodik. Ez jelenleg egy független radioaktívhulla-
dék-kezelésért felelős szervezet, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: RHK Kft.), amelynek 
feladatai és felelősségi köre jogszabályban meghatározott.

Előzmények

A Paksi Atomerőmű leszerelésével kapcsolatos előkészítő tevékenységek 1993-
ban kezdődtek el.

A 2012-2014 között elvégzett felülvizsgálat részeként 2012-ben elkészült az 
atomerőmű technológiai rendszereinek és épületszerkezeteinek radiológiai alapál-
lapot-felmérése, valamint megtörtént a reaktor biológiai védelmek felaktiváló-
dás-számításának felülvizsgálata és a leszerelési terv egyes fejezeteinek aktuali-
zálása�

A Paksi Atomerőmű leszerelésének preferált opciója a primerkör 20 évig tartó vé-
dett megőrzését és az azt követő leszerelést irányozza elő. A leszerelési tevékeny-
ségek eredményeként elérendő végső cél a telephely felhasználhatóvá tétele bi-
zonyos korlátozások fenntartása mellett�

A paksi telephelyen létesülő új atomerőművi blokkok várhatóan a 2080-as évek 
közepéig-végéig fognak üzemelni. Célszerű az egy telephelyen lévő 6 blokk lesze-
relési stratégiáját a későbbiekben összehangolni, amely a jelenlegi 4 blokk esetén 
a védett megőrzési időszak kismértékű növekedéséhez vezethet.

NU103-2
NU103-3
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A leszerelési folyamat időzítése

A blokkok leállításától a leszerelési tevékenységek befejezéséig tartó időszak 
alapvetően négy szakaszra osztható. Az egyes szakaszok ütemezését a 25� táb-
lázat mutatja be.

Az első szakasz, amelyet átmeneti időszaknak neveznek, az 1. blokk leállításának 
időpontjától kezdődik és az utolsó kiégett kazetta Kiégett Kazetták Átmeneti Táro-
lójába történő kiszállításáig tart. Figyelembe véve a blokkok indítása között eltelt 
időintervallumokat, és feltételezve, hogy azok az indulás sorrendjében lesznek le-
állítva, ez a periódus kb. tíz évig tart. Az átmeneti időszak végére már rendelkezni 
kell érvényes leszerelési engedéllyel és ekkor történik meg a Paksi Atomerőmű és 
az RHK Kft. közötti engedélyesi jogkör átadás-átvétele is.

Az átmeneti időszakot a leszerelés I. fázisa követi, ami a preferált leszerelési opci-
óban a teljes ellenőrzött zóna 20 éves védett megőrzését és a szabad zóna lesze-
relését/lebontását foglalja magában. 

A II. fázisban történik meg a felaktiválódott, illetve kontaminálódott technológiai 
elemek és épületszerkezetek leszerelése és lebontása. A II. fázis tervezett időtar-
tama 8 év�

A III. fázis alapvetően a már inaktív épületek bontásból, a reaktorberendezések 
darabolásából, a hulladék kezeléséből, valamint a terület rehabilitációjából és a 
végső sugárvédelmi felmérésből tevődik össze. A III. fázis tervezett időtartama 
tizenegy év�

Átmeneti időszak

Az átmeneti időszakban a létesítmény engedélyese a Paksi Atomerőmű, amely-
nek a legfontosabb feladata a nukleáris biztonság fenntartása és a kiégett kazet-
ták hűtését követően azok Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába való kiszállítása. 

Ekkor történik meg a létesítmény üzemeltetésének befejezése és felkészítése a 
védett megőrzésre. Ennek részeként dekontaminálási műveleteket hajtanak végre 
a dózisteljesítmény csökkentése végett. Ez többek között autonómköri dekonta-
minálást, a rendszerek 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 Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába;
    az engedélyesi jogkör átadás-átvételében való közreműködés.

A fenti feladaton túlmenően be kell fejezni a radioaktív hulladékfeldolgozási tevé-
kenységeket, és az ilyen típusú hulladékokat el kell szállítani a Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tárolóba.

25. 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 terjedelem 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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Az átmeneti időszakban végrehajtandó tevékenységek lényeges eleme az előze-
tes tervezéshez szükséges radiológiai felmérés�

A leszerelési munkák tervezéséhez szükséges radiológiai felmérésen kívül az át-
meneti időszakban el kell végezni a veszélyes anyagok (gyúlékony, robbanásve-
szélyes, toxikus anyagok, azbeszt) felmérését.

A leszerelési tevékenységek végzéséhez környezetvédelmi engedély is szüksé-
ges. Az előzetes vizsgálati eljárást követően még a Leszerelési Terv végleges vál-
tozatának elkészítését megelőzően környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefoly-
tatni�

A Paksi Atomerőmű és az RHK Kft. közötti engedélyesi jogkör átadás-átvétele két 
lépcsőben (1-2. majd 3-4. blokkok) valósul meg. Az engedélyezési eljárásokkal 
párhuzamosan megkezdődik a leszerelésért felelős projektirányító szervezet felál-
lítása az RHK Kft. szervezetén belül. A projektirányító szervezet felelős a leszere-
lési folyamat teljes körű irányításáért. Kiemelt feladatai közé tartozik az engedé-
lyeztetés, a beszállítók kiválasztása, a szerződéskötési tevékenység, a beruházási 
és értékesítési feladatok ellátása, valamint az oktatás. A szervezet feladatai a le-
szerelési tevékenységek befejezését követően érnek véget.

I. fázis

Az I. fázis alapvetően a primerkör védett megőrzését jelenti, ugyanakkor ebben a 
fázisban történik az inaktív terjedelem leszerelését és lebontását kiszolgáló léte-
sítmények és infrastruktúra kialakítása, majd a fázis közepétől elkezdődik a szabad 
zóna leszerelése és lebontása. Az inaktív terjedelem leszerelésében és bontásá-
ban az udvartéri épületek és a turbinacsarnok egy része érintett.

Az udvartéri épületeknek további feladatuk nincs a leszerelési folyamatban, így 
ezek leszerelése és lebontása teljes körűen megtörténik, szemben a turbinacsar-
nokkal, amelyből – a szükséges átalakítások elvégzését követően – a radioaktív 

hulladékokat kezelő munkaterület kerül kialakításra (aktívhulladék-kezelő létesít-
mény). Ebben a fázisban a munkák végrehajtásához szükség van az átmeneti in-
aktívhulladék-kezelő létesítmény (bontótelep) létrehozására. Ez a létesítmény dol-
gozza fel a bontásból származó inaktív építészeti anyagokat, valamint itt történik 
a technológiai leszerelés inaktív hulladékainak átmeneti tárolása.

A II. fázis leszerelési tevékenységeinek végrehajtásához szükséges létesítmény 
még a nagyberendezés tároló épület, ami szintén ebben a fázisban épül meg. 

II. fázis

A II� fázis elején szerelik le a primer köri technológiai rendszereket� Ez egy komplex 
tevékenység, amely egyrészt a technológiai rendszerek (gépész, villamos és irá-
nyítástechnikai) helyszíni leszereléséből és darabolásából, másrészt a csőkutak-
ban pihentetett nagy aktivitású hulladék kitermeléséből, valamint az ezekből kike-
rülő hulladékmennyiségek kezeléséből áll.

Ennek a szakasznak az elején történik a reaktor berendezések eltávolítása a kö-
vetkező módon: 

1)  A reaktor berendezések legaktívabb részei az ún. reaktor kosarak, amelyek a 
fűtőelemek üzem közbeni rögzítésére szolgálnak. A számítások szerint a reak-
tor kosarak több évtizedes tárolás után is nagyaktivitású hulladéknak fognak 
minősülni, ezért egyedi konténerekbe kerülnek elhelyezésre és pár évtizedes 
telephelyi tárolást követően a mélységi geológiai tárolóba kerülnek végleges 
elhelyezésre�

2)  A reaktor berendezések többi belső szerkezeti elemét visszahelyezik a tartá-
lyokba. A tartályok aktív zóna körüli részeire biológiai védőgyűrűket erősítenek 
fel, majd új lezáró fedelek felhelyezése, a levágott csonkok helyeinek lehegesz-
tése és külső festés után a telephelyen egy új épületben (nagyberendezés tá-
roló épület) pihentetik azokat a végleges feldarabolásukig.
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3)  A többi nagyberendezés, beleértve a gőzfejlesztőket, végtelenített szalagfűré-
szek felhasználásával a beépítési helyüktől nem messze kerülnek feldarabolásra.

A hulladékkezelés tevékenységéhez kapcsolódik az ellenőrzött zónában lévő 
anyagok radiológiai minősítése, szennyezettségük alapján történő osztályozása. 
A minősítés célja az optimális sugárszennyezettség-mentesítési (dekontaminálá-
si) eljárás meghatározása az egyes rendszerelemek vonatkozásában. A szüksé-
ges dekontaminálási eljárások végrehajtását követően a hulladékok kondicio-
nálására (előkezelésére), majd az ezt követő radiológiai minősítésére kerül sor. 
A hulladékkezelési műveletek a turbinacsarnokban kialakított munkahelyen (aktív-
hulladék-kezelő létesítmény) fognak folyni, beleértve a radioaktív hulladékcsoma-
gok ideiglenes tárolását is� 

A technológiai rendszerek eltávolítása után kezdődik meg a szennyezett épület-
szerkezetek (felaktiválódott betonszerkezetek a reaktortartály környezetében, pri-
merköri közeg folyásával érintett épületszerkezetek és a csőkutak szerkezeti ele-
mei) eltávolítása, majd az épületszerkezetek és helyiség felületek azt követő de-
kontaminálása�

A II. fázis végére a leszerelési tevékenységek az inaktív állapot elérésére irányul-
nak a Paksi Atomerőmű épületei vonatkozásában, amit a végső radiológiai felmé-
résnek kell igazolnia� 

A II. fázis végén végrehajtandó végső radiológiai felmérés terjedelmébe nem tar-
tozik a reaktortartályokat tartalmazó nagyberendezés tároló épület�

III. fázis

A III. fázis alatt történik meg az ellenőrzött zónát magába foglaló, már teljesen 
tiszta épületek bontási munkálatainak elvégzése. Ebben az időszakban bontják le 
a fő- és segédépületeket, az egészségügyi épületet, valamint a telephelyi közmű-
veket� Ebbe a fázisba tartozik még a reaktor berendezések darabolása�

A III. fázis utolsó két évében valósul meg a telephely rehabilitációja, a nagyberen-
dezés tároló épület elbontása és a telephely végső radiológiai felmérése.

Az atomerőmű leszerelési költségeinek kezelése

A leszerelés tervezésének alapvető célja a tervezés első szakaszaiban (a létesít-
mény üzemeltetése alatt) a leszerelés várható költségeinek megbízható adatokon 
alapuló meghatározása. A költségszámításnak a leszereléssel összefüggő vala-
mennyi tevékenységre ki kell terjednie, így a leszerelést előkészítő, a leszerelést 
végrehajtó, valamint a leszerelést támogató tevékenységekre egyaránt.

A leszerelési költségek meghatározásának támogatására és nemzetközi szintű 
egységesítésére nemzetközi ajánlás áll rendelkezésre, amely tényleges leszerelé-
sekből szerzett tapasztalatok felhasználásával készült. A Paksi Atomerőmű lesze-
relési költségének meghatározására használt számítási, elszámolási módszer is a 
nemzetközi ajánlás figyelembe vételével készült.

Az Atomtörvény értelmében a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, vala-
mint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók 
létesítésének és üzemeltetésének, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének 
finanszírozását a kifejezetten erre a célra létrehozott, elkülönített állami pénzalap-
nak, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapnak (a továbbiakban: Alap) kell fedeznie. 
Az Alap kezelő szerve a kijelölt miniszter által vezetett minisztérium. Az Alapból 
finanszírozandó tevékenységek ellátására kijelölt szervezet a vonatkozó jogsza-
bály értelmében az RHK Kft. A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék keze-
lésének költségeit – az Alapba történő befizetés útján – annak kell viselnie, akinél 
ezek az anyagok keletkeznek�

A radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag át-
meneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukle-
áris létesítmény leszerelésének költsége atomerőmű esetében az engedélyest (a 
Paksi Atomerőművet) terheli.

EU9
NU103-3 
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Az atomerőmű engedélyese a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, va-
lamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésének, továbbá a nuk-
leáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeit az Alapba történő 
havi gyakoriságú befizetés útján köteles biztosítani.

A befizetéseket úgy kell meghatározni, hogy az Alapból teljes mértékben finanszí-
rozni lehessen a radioaktív hulladékok feldolgozásának költségeit, valamint a le-

szerelés költségeit. A befizetések mértékének meghatározásához szükséges szá-
mításokat a vonatkozó Korm. rendelet alapján az RHK Kft. készíti el. Az atom-
erőmű éves befizetésének mértékét az adott évre vonatkozó központi 
költségvetésről szóló törvény határozza meg.

2020-ban a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél nem voltak leszerelés alatt álló telep-
helyek�

OG11
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Környezetvédelem 

Az MVM Csoport tevékenysége során hatással van mind a természetes, mind az 
épített környezetre, ezért a működés megtervezése során fontos szempont a kör-
nyezetterhelés csökkentése, valamint az erőforrás-hatékonyság. Az MVM Cso-
port környezeti politikája11 keretet ad a környezet védelme és a fenntarthatóság 
alapelveinek alkalmazására irányuló törekvéseknek, mint például az életcik-
lus-szemlélet figyelembe vétele, a környezeti elemekre és az ökológiai rendsze-
rekre gyakorolt hatások minimalizálása vagy a károsanyag-kibocsátás csökkenté-
sére tett célkitűzések, valamint az elővigyázatosság és a felelős gondoskodás el-
vének követése. A fejezet felépítésében követi a GRI Standards iránymutatását, 
így az azonosított nyolc lényeges témakörre épül, amelyek a következők:

Anyag-
felhasználás Energiafelhasználás Víz Biodiverzitás

Légnemű 
 kibocsátás

Folyékony kibocsátás és 
hulladék Megfelelés Beszállítók környezeti 

értékelése

A környezetvédelmi fejezet célja az MVM Csoport jelentősebb környezeti hatást 
kifejtő társaságainak teljesítményéről egy összefoglaló kép bemutatása. Ilyen kör-
nyezeti hatást elsősorban a működésük során jelentős mennyiségű elsődleges 
(primer) energiahordozót felhasználó, környezetbe irányuló kibocsátással (amely 
lehet légszennyező anyag, zaj, a felszíni vagy felszín alatti vizeket, esetleg a talajt 

11 https://mvm.hu/hu-HU/Elkotelezodeseink/MvMCsoportiranyitasirendszer 

https://mvm.hu/hu-HU/Elkotelezodeseink/MVMCsoportIranyitasiRendszer
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szennyező kibocsátás, elektromágneses vagy radioaktív sugárzás, jelentősebb 
mértékű, esetenként veszélyes termelési hulladék vagy radioaktív hulladék kelet-
kezése), valamint a biodiverzitásra érzékelhető hatással rendelkező társaságoknál 
feltételezünk�

Az MVM Csoport szerkezete az MVM Mátra Energia Zrt. belépésével jelentősen 
átalakult, amelynek következtében a környezetvédelmet bemutató mérőszámok, 
mutatók is megváltoztak. Az egyes adatok ismertetése során azokban az esetek-
ben, amikor a Mátrai Erőműhöz köthető az adatok előző évitől való jelentős eltéré-
se, külön-külön nem jelezzük.

A fenntartható fejlődési célok

A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) a környezetvédelemben is hasznos irány-
mutatásként szolgálnak. Az MVM Csoport tevékenysége hat olyan SDG megvaló-
sulását is segíti, amelyek elsősorban környezetvédelmi célkitűzéseket tartalmaz-
nak, ezek a 6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság; 7. Megfizethető és tiszta ener-
gia; 9. Ipar, innováció és infrastruktúra; 12. Felelős fogyasztás és termelés; 13. 
Fellépés az éghajlatváltozás ellen; 15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme célok�

A vízminőség javítása, a vízhez kapcsolódó ökoszisztémák megóvása és javítása, 
a szennyezés lehetőségének mérséklése és a vízfelhasználás csökkentése olyan 
területek, melyek esetében az MVM Csoport közvetlenül hozzájárul a tiszta vízhez 
kapcsolódó fenntartható fejlődési célkitűzés (6. SDG) eléréséhez. Az MVM Cso-
port teljes tevékenysége során – beleértve a rekultivációt és kármentesítést is – 
törekszik a biológiai sokféleség fenntartására és az ökoszisztémák megóvására� A 
7. SDG (megfizethető és tiszta energia) eléréséhez járul hozzá az MVM Csoport 
elkötelezettsége a megújuló energiaforrások arányának növelésében, mind a ki-
adott, mind a felhasznált energiát tekintve. A fenntarthatóság és a termelési kibo-
csátás-csökkentés központi célkitűzés az MVM Csoport számára, így támogatva a 
9. SDG célkitűzéseit.

Az MVM Csoport környezetvédelmi teljesítményének javítása érdekében folya-
matos fejlesztéseket hajt végre. 2020-ban több területen, kiemelten technológiai 
korszerűsítések, átalakítások, innovációk, e-mobilitás fejlesztése, a céges elektro-
mos autók számának növelése, valamint a megújuló energiaforrások részarányá-
nak növekedése a termelési célú energiafelhasználásban ért el eredményeket, 
hozzájárulva ezzel a Fenntartható városok és közösségek célhoz (12. SDG). 

102-15
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Az éghajlatváltozás elleni fellépést kitűző 13. SDG cél az MVM Csoport fejlesztési, 
szabályozási és üzemeltetési döntéseiben is nyomon követhető. Jó példa erre a 
tagvállalatok energiagazdálkodási és irányítási rendszereinek működtetése, erő-
forrás-hatékonysági törekvései. Az erőforrás-takarékosság mind anyag, energia 
és víz esetében kiemelt fontosságú és ezen megfontolást a tagvállalatok minden 
döntésük során mérlegelik� Továbbá a fenntarthatóság és a dekarbonizáció jegyé-
ben tovább növeltük megújulóenergia-portfóliónkat.

A 15. számú, a szárazföldi ökoszisztémák védelmét szolgáló cél eléréséhez szá-
mos tekintetben járul hozzá az MVM Csoport. Működésének minden pontján 
kiemelt hangsúlyt kap a természeti értékek védelme. A tevékenység természe-
tes és épített környezetre való lehetséges káros hatásait nemcsak az erőművek 
működése esetén, de a hálózatok és a tevékenység felhagyása utáni terület vo-
natkozásában is nyomon követi, illetve lépéseket tesz ennek mérséklése érdeké-
ben (például területhasználatok, területfoglalások, taposási károk felelős kezelé-
se). Kiemelendő a többéves madárvédelmi program, amely nemcsak a tevékeny-
séghez kapcsolódó hatást mérsékelte, de fajmentő és megőrző hatással is 
rendelkezik�

A fejezet egyes tématerületei (felhasználások, kibocsátások, biodiverzitás és a be-
szállítók környezeti értékelése) azon társaságok adatait, eredményeit mutatják be, 
amelyek környezeti hatása az adott területen érzékelhető, értékelhető. A társasá-
gok köre, az alfejezet tárgya és annak a társaságok vonatkozásában értékelt rele-
vanciája szerint változhat. Jelen fejezetben kisebb hangsúlyt kapnak az adminiszt-
ratív, irodai jellegű tevékenységet folytató tagtársaságok, amelyek tevékenysé-
gükből fakadóan jelentősen alacsonyabb mértékben befolyásolják a természetes 
környezet állapotát� 

Felhasználások, kibocsátások

Az anyag-, energia- és vízfelhasználás ellenőrzése, nyomon követése és fejleszté-
se révén az MVM Csoport folyamatosan tud javítani környezetvédelmi teljesítmé-
nyén, eredményein, ezáltal komoly lépéseket tesz a környezetvédelmi politikájá-
ban is megfogalmazott célkitűzése, vagyis a természeti erőforrások felhasználá-
sának észszerűsítése felé. Az anyag-, energia- és vízfogyasztási adatokat a 
vállalat minden évben értékeli, a szükséges szabályozási változások a környezeti 
politika felülvizsgálatának és kiegészítésének körében végezhetők el.

Anyagfelhasználás

Az MVM Csoport összetett tevékenységének végzése során a tagvállalatok kü-
lönféle anyagokat használnak fel� (26. táblázat). A megfelelő mértékű anyagfel-
használás nem csak környezeti, hanem pénzgazdálkodási megfontolásból is rend-
kívül fontos. Az optimális felhasználáshoz tervezett beszerzés által megakadá-
lyozható a felesleges felhalmozódás, így többek között a tárolásból fakadó 
esetleges környezeti káresemény kockázata, valamint a hulladék mennyisége is 
mérsékelhető. A felhasznált segédanyagok köre az eltérő tevékenységek és tech-
nológiák miatt tagvállalatonként változó� Az anyagfelhasználást minden elismert 
tagvállalatra érvényes, csoportszintű szabályozások és az azokat leányvállalati 
szinten leképező előírások határozzák meg, amelyek tartalmazzák az egyes tevé-
kenységek felelőseit, a betartandó szabályokat és előírásokat. 
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26. táblázat: A felhasznált segéd- és üzemanyagok mennyisége az MVM Csoportban

Anyagok típusai [mértékegység]* 2018 2019

2020

Felhasznált 
 mennyiség

Visszaforgatott 
mennyiség %-os arány

Vízüzemi anyagok [t] 929,3 935,6 3 101,0 2 435,2 78,5

Olajok és kenőanyagok [t] 18,4 12,1 2 737,3 0 0

Üzemanyag [l] 4 138 584 5 107 856 8 897 697,7 0 0

Mészkő (füstgázkéntelenítés) [t] 0 0 257 397,0 257 397,0 100,0

Aeroszolok [m3] 3,1** 13,8** 19,9 0 0

Festékek, ragasztók [m3] 2,2** 101,8** 304,0 0 0

Ipari gázok [m3] 1 210,0** 944 691,2** 1 059 751,1 0 0

Egyéb anyagok [t] - 436,2 818,6*** 0 0

* nem megújuló anyag
** Ezeket az adatokat az indikátor szerkezetének megváltozása miatt újraközöljük.
*** Az egyéb anyagok jelentős részét a Mátrai Erőműnél képződött 475 t Urea 40%-os vizes oldata, valamint a Paksi Atomerőműben képződött 343 t egyéb veszélyes anyag teszi ki.
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2020-ban a MAVIR ZRt.-nél a környezet, valamint a dolgozók egészségé-
nek megóvása érdekében a felhasznált veszélyes vegyi anyagok helyett 
biztonságosabb, kevésbé veszélyes anyagokat használta, illetve a szüksé-
ges védőfelszerelést minden esetben biztosították. 

A kémiai kockázatértékelés alapján minden esetben meghatározták a fenn-
álló kockázatok elkerüléséhez vagy csökkentéséhez szükséges intézkedé-
sek összességét. Ha a kockázatértékelés a munkavállalók egészségét és 
biztonságát veszélyeztető kockázatokat tárt fel, különleges megelőző- és 
védőintézkedéseket alkalmaznak, hogy a kockázatokat, az egészséget nem 
károsító vagy eltűrhető szintre csökkentsék:

1. a munkafolyamatok megtervezésével és megszervezésével
2�  a vegyi anyagok szervezetbe való bekerülését megakadályozó egyéni 

védőeszközök biztosításával
3. a megfelelő karbantartási folyamatok elvégzésével
4.  a veszélyes anyagok expozíciójának kitett munkavállalók számának mi-

nimumra csökkentésével
5.  az expozíció intenzitásának és időtartamának a lehető legkisebb mér-

tékűre történő csökkentésével
6.  megfelelő higiénés feltételek biztosításával
7.  a munkahelyen jelen lévő vegyi anyagok mennyiségének a munka jelle-

gének megfelelő minimálisra történő csökkentésével
8.  megfelelő munkafolyamatok meghatározásával, beleértve a veszélyes 

anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos kezelését, tárolá-
sát és szállítását.
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Amint a 12� ábra mutatja, a segédanyagok mellett jelentős üzemanyag-felhaszná-
ló is az MVM Csoport, 2020-ban 1 952 763,7 liter benzint és 6 953 492,1 liter 
gázolajat fogyasztott összesen� A megnövekedett gázolaj mennyiség oka az MVM 
Mátra Energia Zrt. és kiszolgáló tagvállalatai által üzemeltetett nagy fogyasztású 
gépek (bányaüzemi gépek) használata.

Energiafelhasználás, energiaintenzitás,  
megújuló energiák

Az energiával való megfelelő gazdálkodás nemcsak hazai, hanem globális érdek 
is, amelyet az MVM Csoport kiemelten fontosnak tart. Ennek egyik eleme az MSZ 
EN ISO 50001:2019 szabvány szerinti Energiagazdálkodási és Irányítási Rend-
szer (EgIR) alkalmazása. 

Az energiagazdálkodási és irányítási rendszer hatékony működtetése érdekében 
az MVM Zrt. rendszeresen végez energiatervezést, amely folyamat összhangban 
van az MVM Zrt. Energiapolitikájával. Az energiatervezési folyamat magában fog-
lalja azon társasági tevékenységek áttekintését, elemzését, amelyek hatással le-
hetnek az energiateljesítményre.

Az MVM Csoport energiafelhasználási adatait a 27� táblázat tartalmazza�

Az MVM Csoport elkötelezett a megújuló energiák használatával kapcsolatban, 
ezt tükrözik a megújulóenergia-termeléssel és teljesítőképességgel kapcsolatos 
adatok is� 

Az összes kiadott megújuló villamos energia aránya az összes kiadott villamos 
energiához képest (13. ábra) intenzíven emelkedett, amelynek okai a 2020-ban 
üzembe helyezett nagyszámú naperőmű által termelt/kiadott villamos energia 
mennyiségének növekedése és az MVM Csoportba bekerülő Mátrai Erőmű bio-
massza hasznosító kapacitásának megjelenése.

EN103-1
EN103-2
EN103-3

302-1
102-48

12. ábra: Üzemanyag-felhasználás az MVM Csoportban
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27. táblázat: Az MVM Csoport energiafelhasználása (TJ)

2018 2019 2020

Termelési célú energiafelhasználás 160 701 177 046 215 879

  Fosszilis energiaforrások (termelési célú) 4 087 4 970 40 757

  Földgáz 4 022 4 887 5 341

  Tüzelőolaj/fűtőolaj 65 83 345

  Szén 0 0 35 071

  Megújuló energiaforrások 278 642 5 905

  Biomassza 3 1 4 974

  Szél 165 183 167

  Víz 34 52 0*

  Nap 76 406 764

  Nukleáris energiaforrások 156 336 171 434 169 217

Önfogyasztás és vásárolt energia felhasználása 4 839 4 790* 8 520

  Földgáz 144 114 139

Önfogyasztás 3 731 3 702 7 038

  Villamos energia 3 208 3 203 6 367

  Hő (gőz/forróvíz) 523 499 671

Vásárolt 964 974** 1 343

  Villamos energia 453 759** 966

  Hőenergia 382 32 54***

Üzemanyagból történő energiafelhasználás 129 183 323

*  A környezetről szóló fejezetbe tartozó vállalatok körének módosulása miatt a vízerőművek kikerültek ebből 
a fejezetből.

** Az adatokat az adatszolgáltatás pontosítása miatt újra közöljük.
***  Az adat nem tartalmazza az MVM OVIT Zrt. és az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt., MVM NET Zrt. által 

vásárolt hőenergia mennyiségét.

13. ábra: Összes kiadott megújuló villamos energia és az összes kiadott villamos energia 
aránya
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TISZTA ENERGIATERMELÉS NÖVELÉSE
A TERMELÉSI JÖVŐKÉP HÁRMAS CÉLRENDSZERT KÖVET: 1) NUKLEÁRIS KAPACITÁS FENNTARTÁSA, 
2) DINAMIKUS MEGÚJULÓ KAPACITÁSNÖVELÉS, 3) SZÉNKIVEZETÉS, RUGALMAS, TISZTA 
MENETRENDTARTÓ PORTFÓLIÓ 
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A kiegyensúlyozott hazai és régiós 
energiakínálat alapja

Az energiatermelési portfóliónk fenntartható növelésének alapja a megújuló kapacitások 
és a flexibilis képességek egyidejű növelése
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Geotermia, víz és biomassza lehetőségek 

Mo-n piacvezetőként, illetve regionálisan is

A meglévő földgázalapú villamosenergia-termelő 
portfolió bővítése 

Rugalmassági szolgáltatások
Jelentős szereplő az energiatárolás piacán

MVM Csoport termelési stratégiai célrendszer

Menetrendtartó, földgázalapú 
erőművek

Szénkivezetés

A Mátrai Erőmű jövőképének megvalósítása
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Energiaintenzitás és az energiafelhasználás csökkentése

Az MVM Csoport egyes tagjainak energiafelhasználása jelentősen eltér azok te-
vékenységének függvényében� Az energiafelhasználás csökkentése az MVM 
Csoport minden tagja számára lényeges, azonban az energiafelhasználást csök-
kentő beruházások a bérelt irodában működő vállalatok esetében kevésbé rele-
vánsak. Sok tagvállalat 2017-től energetikai szakreferenst foglalkoztat, 2016-tól 
a tagvállalatok folyamatosan vezetik be az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti 
Energiagazdálkodási és Irányítási Rendszert.

Az energiaintenzitás a teljes energiafelhasználás mértékét (termelési, önfogyasz-
tási és vásárolt) az értékesítés nettó árbevétele függvényében mutatja. Az 
MVM  Csoport energiaintenzitása 20%-ot növekedett a 2019-es évhez képest 
(14. ábra), mely az MVM Mátra Energia Zrt. többi erőműhöz képest alacsonyabb, 
~30%-os hatásfokának tudható be. 

Vízfelhasználás, folyékony kibocsátás

Az MVM Csoport tagjainak vízigénye és vízfelhasználása eltérő nagyságú, gyako-
riságú és típusú, így hatása a környezeti elem esetén a csekély mértékűtől a jelen-
tősig terjed. Egyes társaságok esetén kizárólag irodai vízigény merül fel, míg az 
erőművek esetén inkább technológiai jellegű, a Paksi Atomerőmű esetében vi-
szont az előző felhasználásokon túlmenően a hűtésre használt vizek miatt jelentős 
a Duna érintettsége is. A vízfelhasználás mérséklése, valamint a vízkészletek jó 
állapotának megőrzése kiemelten fontos az MVM Csoport számára, ezért törek-
szik a vízszennyezések megakadályozására és a gazdaságos vízhasználatra.

Az MVM Csoport összes, források szerinti vízfelhasználását, illetve az összes visz-
szaforgatott és újrafelhasznált víz mennyiségét a 28� táblázat mutatja be.

Az MVM Csoportban csak az MVM Mátra Energia Zrt. tárol nagyobb vízmennyi-
séget a Markazi-víztárolóban, amelyben a jelentéstételi időszak elején, 2020. ja-
nuár 1-jén 167,18 mBf (balti alapszinthez viszonyítva) szinten 5,77 millió m3 víz-
mennyiséget, míg a jelentéstételi időszak végén, 2020. december 31-én 167,80 
mBf szinten, 6,68 millió m3 vizet tárolt�

Fontos külön megjegyezni a vízkivételeket és az ezek által érintett vízforrásokat, 
amelyek az MVM Csoport egyes tagjai esetében relevánsak� Az MVM Csoport 
tagjai csak érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező kutakat üzemeltetnek, ame-
lyek esetén a vízminőségre vonatkozó előírások a jogszabályi feltételeknek vagy 
az engedély követelményeinek megfelelően időszakonként vizsgálatra kerülnek, 
azonban mindegyik tagvállalatnál külső előírások által meghatározott kibocsátási 
határértékekkel történt a kibocsátás�

14. ábra: Az MVM Csoport energiaintenzitása
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Folyékony kibocsátások

Az MVM Csoport vízkibocsátásait a 29� táblázat mutatja be.

A technológiai illetve a kommunális szennyvíz esetén a Paksi Atomerőmű, az MVM 
Mátra Energia Zrt., az MVM OVIT Zrt., az MVM Balance Zrt., a Magyar Földgáz-
tároló Zrt. részéről történt élővízbe kibocsátás a hatóság által előírt határértékek 
betartásával� 

A vízfelhasználás és a vízkibocsátás közötti különbség oka a technológiai veszte-
ség, párolgás, öntözés és a felszíni víztestekbe (Markazi-víztárolóba, felszíni vízfo-
lyásokba) történő átemelés. Az MVM Csoport esetében nem releváns a vízhiá-
nyos területekre vonatkozó értelmezés�

28. táblázat: Összes vízfelhasználás az MVM Csoportban (ezer m3)

Összes vízfelhasználás
2018 2019 2020

2 758 622 2 788 079 2 805 461

Hűtővíz-felhasználás 2 736 094 2 755 041 2 779 548

felszíni víz 2 736 094 2 755 041 2 778 190

felszín alatti víz 0 0 1 358

vezetékes ivóvíz 0 0 0

egyéb (pl. ipari víz) 0 0 0

Technológiaivíz-felhasználás 22 032* 32 632 25 279

felszíni víz 21 935 32 566 2 786

felszín alatti víz 29 26 22 432

vezetékes ivóvíz 20 24 30

egyéb (pl. ipari víz) 48 16 31

Kommunálisvíz-felhasználás 496 407 634

vezetékes ivóvíz 496 397 330

kútvíz - 10 304

Összes felszíni víz felhasználás 2 758 029 2 787 607 2 780 976

Összes felszín alatti víz felhasználás 29 26 24 094

Összes termelt víz felhasználás - 10 304

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált 
víz mennyisége 128 465 70 374* 51 596

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált 
víz aránya [%] 4,66 2,52 1,84

*  A 2019-től látható visszaforgatott 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, illetve a technológiai viszonyok nem tették 
lehetővé a torkolati visszakeverés alkalmazását.

29. táblázat: Vízkibocsátások az MVM Csoportban (ezer m3)

2018 2019 2020

Hűtővíz kibocsátás 2 737 161 2 763 215 2 774 987

  élővíz 2 737 161 2 763 215 2 774 987

  csatorna 0 0 0

  szikkasztás 0 0 0

Technológiai szennyvíz/használt víz 230 212 15 020

  élővíz (tisztítás után) 185 197 14 994

  csatorna 9 11 6

  szikkasztás 36 4 20

Kommunális szennyvíz 969 334 407

  élővíz (tisztítás után) 88 79 166

  csatorna 880 254 241

  szikkasztás 1 1 <1

Összes felszíni vízbe történő kibocsátás 2 737 434 2 763 491 2 790 147
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A rétegvíz a másik jellemző folyadék, amit a Magyar Földgáztároló Zrt. kitermel a 
földalatti gáztárolóin. A kitermelt rétegvíz kezelés nélkül a MOL Nyrt.-nek kerül 
átadásra. A kitermelt rétegvíz mennyiségét a 30� táblázat mutatja be. Ezek a 
mennyiségek nincsenek feltüntetve az MVM Csoport összes vízfelhasználását 
megjelenítő táblázatban (28. táblázat)�

Paksi Atomerőmű

A Paksi Atomerőmű vízi létesítményeinek fenntartását és üzemeltetését az egy-
séges vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak alapján végzi.

Az erőmű vízfelhasználásának csoportjai:

    hűtésre használt vizek, amelyek maradéktalanul visszajutnak a befogadó Duná-
ba;

    technológiai pótvízellátás;
    szociális vízellátás;
    tűzivízellátás.

Az erőmű hűtővizét és a technológiai pótvízelőkészítőben felhasznált nyersvizet a 
Dunából, az ivóvízigényt a csámpai kutakból ( rétegvíz), a tűzivízrendszer vízellá-
tását parti szűrésű kutakból biztosítják.

Felszíni vizek

Az atomerőmű mint az ország legnagyobb nyersvízhasználó üzeme különös gon-
dot fordít a víz minőségének védelmére. 

Hűtővízrendszer

A hűtővízrendszer elsődleges feladata a kondenzátorok hűtése, amely az energia-
termelés nukleáris folyamataival nincs kapcsolatban, és vegyi kezelésektől is men-
tes. A Dunából kivett, fizikailag megtisztított (szűrt) víz a felhasználást követően 
gyakorlatilag változatlan minőségben folyik vissza a befogadóba. A kibocsátott 
hűtővíz a befogadó Duna hőszennyezését nem, csak hőterhelését okozza, mivel a 
felmelegedés mértéke az ökológiai egyensúlyt nem bontja meg. Ennek érdekében 
hatósági engedélyeink a hőlépcső maximális mértékét és a Duna-víz hőmérsékle-
tének maximumát határozzák meg, ezeket a korlátokat 2020-ban is betartotta az 
atomerőmű egy néhány perces időtartam kivételével (Ld. Jogszabályok megsérté-
se, bírságok részt). A Dunába kibocsátásra kerülő és a befogadó víz hőmérséklete 
közötti különbség 11 °C-nál, illetve +4 °C alatti befogadó hőmérséklet esetén 
14 °C-nál nem lehet nagyobb. 

30. táblázat: Kitermelt rétegvíz mennyisége (m3)

Telephely 2018 2019 2020

Hajdúszoboszló 2 425 2 261 2 762

Zsana 9 686 6 465 3 233

Pusztaederics 1 702 1 515 517

Kardoskút 393 165 43

Összesen 14 206 12 111 6 555

OG5
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Hűtővíz visszakeverés

A hűtővíz felhasználása nagyban függ a visszakeverhető (újra felhasználható) víz-
mennyiségtől. A visszakeverés célja a hidegvíz csatorna jégmentesítése a hideg 
téli időszakban a melegvíz csatorna vizének bekeverésével. A visszakeverés hasz-
nálatát sok körülmény befolyásolja, de leginkább a Duna hőmérséklete és a tar-
tandó ∆T határozza meg. Általánosan a visszakeverés használata 15 °C vízhő-
mérséklet alatt már előnyös lehet, 4 °C alatt pedig mindenképpen szükséges. 
Használatát befolyásolja még az üzemelő blokkok száma mellett a berendezések 
műszaki állapota is.

A Dunába visszavezetett hűtővíz (használt víz) parti szűrésű vízbázisokra gyako-
rolt hatását az atomerőmű által létesített monitoringrendszer ellenőrzi. 

A Duna mentén hat szelvényben kiépített észlelőrendszer – amely az erőmű és a 
Sió-torkolat közötti szakaszon speciálisan kiépített meder alatti szondákból és fi-
gyelőkutakból áll – vizsgálati eredményei igazolják, hogy az erőmű kibocsátásai 
nincsenek hatással a meglévő és a potenciális parti szűrésű vízbázisokra. 

Kommunális szennyvíz

A szociális vízhasználatokból az üzemi területen keletkező szennyvizet az erőmű 
kommunális szennyvíztisztító rendszerén keresztül bocsátják ki. A szennyvíztisz-
títás hatásfokát az üzemi kontroll rendszeresen ellenőrzi. 

Az atomerőmű bővítési területének északi részén keletkező szennyvíz egy áteme-
lőn és a csatornahálózaton keresztül 2020 júniusáig a korábban megszokott mó-
don még a Paks városi szennyvíztisztító telepére került, amelynek szennye-
zőanyag-koncentrációja a vonatkozó határértékeknek megfelelő volt. 

Júliusban az új blokkok terület előkészítő munkái során ezt a szennyvízvezetéket 
elbontották a legtöbb épülettel együtt. A bővítési területen maradt néhány épület 

kommunális szennyvizeit egy új átemelő és csatlakozó gerinc megépítésével az 
atomerőmű saját szennyvíztisztító telepére juttatják. 

Sótalanvíz

2020 szeptemberétől a sótalanvizet az atomerőmű új, korszerű pótvízelőkészítő 
üzeme termeli, amely gazdaságosabb és környezetbarátabb technológián alapul. 
Az inaktív ipari hulladékvizek túlnyomó részét a sótalanvíz-előállítás során kelet-
kező savas és lúgos szennyezettségű vizek alkotják, amelyek semlegesítése és 
lebegőanyag-tartalmának kiülepedése három zagymedencében történik. 

A zagymedencékből elvezetett, lebegőanyagoktól megtisztított ipari hulladékvíz-
nek a magas sótartalma jelent környezeti terhelést� A sótartalom legnagyobb ré-
sze a sósav és a nátrium-hidroxid regenerátumainak reakciójából keletkező nátri-
um-klorid, azaz konyhasó. Összehasonlításként elmondható, hogy a zagymeden-
cékből elfolyó víz sótartalma (átlagosan 3,5 g/l) egy nagyságrenddel kisebb, mint 
a tengervíz sótartalma (~35 g/l). Az ipari hulladékvizet a felmelegedett hűtővízzel 
együtt vezetik vissza a Dunába, így a hulladékvíz-hűtővíz mennyiségek arányát 
tekintve a hulladékvíz kb. 18 000-szeres hígítás után kerül a Dunába. A sótarta-
lom tekintetében a Duna alap sóterhelését a zagymedencékből elfolyó hulladékvíz 
jelentéktelen mértékben emeli meg� 

Vegyszeres medencék

A szekunder köri konzerválások hulladékvizeinek fogadására szolgáló 2 db vegy-
szeres medence HDPE burkolatának vízzárósági ellenőrzését a kiépített geoe-
lektromos szenzorhálózattal 2020-ban mindkét medencében 1-1 alkalommal 
végezték el. Mindkét mérés eredményeként megállapítható volt, hogy a szenzor-
hálózat a fóliák vizsgálatára alkalmas, és a HDPE-fóliák integritása megfelelő. 
A hulladékvizet a megfelelő tartózkodási idő után, kémiai és ökotoxikológiai vizs-
gálatok eredményeinek birtokában, a hatóság értesítése mellett bocsátják ki. 
A 2020. évben keletkezett hulladékvíz minőségét tekintve hasonló volt, mint a 
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korábbi években, a Dunába való kibocsáthatóság feltételei messzemenően telje-
sültek�

A két vegyszeres medence közül az 1. számú medence és közvetlen területe au-
gusztusban átadásra került a Paks II. Atomerőmű Zrt. részére. Mivel az új blokkok 
melegvíz csatornájának tervezett nyomvonalára esik, így döntés született az 1. 
számú medence elbontásáról.

Monitoringrendszer

A meleg vizes csatorna torkolati energiatörő műtárgyában kialakított vízmintavé-
teli hely szolgál mind a hatósági, mind az önkontrollmintázás biztosítására. A min-
tavételi hely a Dunába vezetett összes használt víz és a tisztított szennyvíz együt-
tesének (eredőjének) minőségét reprezentálja. A Paksi Atomerőmű a hatósági 
korlátokat messzemenően betartotta.

A szennyvizek ellenőrző tartályokból kerülnek kiengedésre a mintavétel utáni mé-
rések függvényében. A folyékony kibocsátások monitorozását telepített automati-
kus mintavevők és távmérő rendszerek végzik.

A környezetvédelmi engedélyben rögzített izotópspecifikus kibocsátási kritériu-
mokon túl a Paksi Atomerőmű a folyékony kibocsátások engedélyezése során el-
lenőrzési szinteket vezetett be, amelyek tartálytípusonként és kibocsátási útvona-
lanként meghatározzák azon aktivitáskoncentrációkat, amelyek alatt az ellenőrző 
tartályokból a hulladékvizek kibocsáthatóak.

A Paksi Atomerőmű által a Duna-meder közvetlen térségében létesített környe-
zetvédelmi monitoring rendszer egyedi kiépítéssel és módon, függőleges és víz-
szintes mederszondák, valamint megfigyelőkutak segítségével vizsgálja a vissza-
vezetett hűtővíz hatására a Duna vizében kialakult hőcsóva felszín alatti vizekre 
gyakorolt hatását. A szelvényekben vett mintákból általános vízkémiai, toxikológi-
ai, bakterológiai és trícium vizsgálatok történnek. Az atomerőmű felmelegedett 

hűtővizének és szennyvizének a Duna vízminőségére és élővilágára gyakorolt ha-
tását a 2000/60/EK Európai Parlamenti és a Tanácsi irányelv, a Víz Keretirányelv 
elvárásainak megfelelő monitoring rendszerrel három évente ellenőrzik.

Vízátadás

A Paksi Atomerőmű 1996 óta a csámpai vízcsatornán keresztül vízátadással segíti a 
Faddi-holtág fürdéshez, vízi sportokhoz szükséges jó vízminőségének, megfelelő 
vízszintjének biztosítását. Erre a célra 2020-ban a hűtőgépházi klímaberendezések 
hűtővizéből közel 4,5 millió m3 vizet adtak át a Faddi-holtágba� A felhasznált konden-
zátor-hűtővíz minősége megfelelő a körtöltéses rendszerű, 75 hektár területű halas-
tavak frissvízzel történő ellátásához. A horgászatot kedvelők és családjaik számára 
kellemes időtöltést nyújtó tórendszer pótvízellátása a használt hűtővízzel történik.

Felszín alatti vizek védelme

A Paksi Atomerőmű talajvízre és talajra gyakorolt hatását kiterjedt talajvízfigyelő 
kútrendszerrel ellenőrzik. A monitoringrendszerben 42 db talajvízfigyelő kutat 
vizsgálnak különböző paraméterekre. A talajvíz és az esetleges szennyezések 
mozgásának követése érdekében 118 kút vízszintjét regisztrálják, köztük 18 db 
kútban automatikus vízszintregisztráló berendezés működik.

A potenciális környezetszennyező források ellenőrzése érdekében az alábbi léte-
sítmények környezetének monitoringját végzi az atomerőmű: 

    hulladék üzemi gyűjtőhely,
    ipari zagytér,
    föld alatti olajtartályok,
    kommunális hulladékvízrendszer.

A felszín alatti vizekben a környezetvédelmi felülvizsgálatok során feltárt állapot-
hoz képest szennyezést nem tapasztaltak�
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MVM Mátra Energia Zrt.

Az MVM Mátra Energia Zrt. mint bánya-erőmű komplexum vízhasználata több 
vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik. Az erőmű részére a tüzelőanyagot 
szolgáltató két lignitkülfejtési helyszín, a visontai bánya és a bükkábrányi bánya 
vízhasználata alatt egyrészt a külfejtéses bányászat által harántolt vízadó rétegek 
víztelenítése érdekében történő felszín alatti víz kiemelését, másrészt a bánya-
üzemi ivóvízművek vízemelését értjük.

Felszín alatti víz kiemelése

2020-ban a bükkábrányi külfejtés rétegvíztelenítése során kiemelt felszín alatti víz 
(>9 millió m3) a külfejtés területén nem került felhasználásra, hanem 100%-ban 
bevezetésre került a környező felszíni vízfolyásokba, így a Sályi-patakba, és a 
Csincse-patakba. Az utóbbin keresztül a víz egy része (>0,4 millió m3) eljutott a 
Kapucsi-réti halastavakba, ahol halgazdasági célra hasznosult, továbbá (~2 millió 
m3) a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetbe, ahol az ottani vizes élőhelyeken 
ökológiailag hasznosult. 

A visontai külfejtések által kiemelt felszín alatti vízmennyiség (~11  millió m3) 
amelynek 47%-a ugyancsak a környező felszíni vízfolyásokba, így a Tarnóca-, és 
Bene-patakokba került bevezetésre, ahol azokban ökológiailag hasznosult.

A patakokba bevezetett víz az élővízfolyások vízjárását stabilizálja, a vízminősé-
get javítja, ökológiai szempontból pozitív hatással van a természetes környezetre. 

Ludas Község Önkormányzata kérésére egy bányavíztelenítő kút vizét csővezeté-
ken öntözési célra a község által telepített gyümölcsöshöz vezetik, 2020-ban ez 
40 ezer m3 volt�

A visontai bánya víztelenítő kútjaival kiemelt vízmennyiség 53%-a (közel 6 millió 
m3) elvezetésre került a Markazi-víztároló és az erőmű felé. A tóba bevezetett víz-

mennyiség egy része a tó párolgási veszteségét pótolta, nagyobb hányada pedig 
az erőmű hűtő-, és technológiai vizeként hasznosult.

Az erőmű hűtő-, és technológiai vízként a Markazi-tóban összegyülekező felszíni 
vizeket és a bányavíztelenítő kutakból származó felszín alatti vizeket hasznosítja.

Az erőmű ipari hulladékvíz tározótavának, az Őzse-pataki tározónak túlfolyó (ára-
pasztó) vezetéke, valamint a kommunális szennyvíztisztító telep utóoxidációs ta-
vából a tisztított szennyvíz átemelése egyaránt az időszakos vízfolyású Nyi-
get-patakba történik� 

A hatósági kötelezés szerinti negyedéves akkreditált laboratóriummal történő ön-
kontroll vízmintavételezési és vizsgálati eredményeit a hatóság részére megkül-
dik. A vizsgált komponensek értéke az elmúlt 5 évben egy esetben sem lépte túl 
az engedélyezett határértéket� A Nyiget-patak a Bene-patakba torkollik�

Ivóvízművek vízemelése

A bükkábrányi bánya üzemi ivóvízműve a bányaüzem és a közelébe települt vál-
lalkozások kommunális ivóvízigényét biztosítja. A visontai bánya üzemi ivóvízmű-
ve a bánya-, és erőmű telephely, valamint az erőmű körül kialakult ipari park vállal-
kozásainak kommunális ivóvízigényét biztosítja. 

A bányászati célból kiemelt vízmennyiség egy részét az előző években a visontai 
bánya térségében levő ivóvízellátó rendszerébe vezették vízpótlási céllal. A víz-
művek centralizációja után a bányászati célból kiemelt víz egy része, ill. az egyko-
ri bányavíztelenítő kutak működtetésével kiemelhető vízmennyiség ivóvízcélú 
használata megszűnt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. más forrásból biztosítja az ivó-
vízellátást. A kiemelésre kerülő víz minőségét magas vas és mangántartalom jel-
lemzi, az ivóvízként történő felhasználáshoz vas-mangántalanító berendezés mű-
ködtetése szükséges�
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A vízemelés hatásainak ellenőrzése

A bányászati vízemelés hatásainak előrejelzésére a német fejlesztésű, GW3D 
nevű, mintegy háromdimenziós, speciálisan a bányászati rétegvíztelenítés model-
lezésére kifejlesztett – jelenleg több mint 5600 db, vízföldtani adatokkal feltöltött 
csomópontot tartalmazó – véges elemes hálóval dolgozó számítógépes progra-
mot használnak. A vízemelés hatásait monitoring kutakban történő rendszeres – 
havonta, ill. negyedévente történő – rétegenkénti vízszintmérésekkel, kézi víz-
szintmérő műszerek alkalmazásával követik nyomon. A felszíni befogadókba ve-
zetett víz és a befogadók vízminőségének releváns paraméterét (összes 
lebegőanyag) negyedévente vizsgálják, akkreditált laboratóriummal.

A vízkibocsátással kapcsolatos hatások kezelése

Az MVM Mátra Energia Zrt. kibocsátási pontjai – a vonatkozó jogszabályok értel-
mében – időszakos vízfolyás befogadónak minősülnek, így a kommunális szenny-
víztisztító Őzse-patakba való kibocsátása, illetve az Őzse-völgyi ipari víztározó 
esetlegesen Nyiget-patakba vezetett vizének kibocsátása is. Ez utóbbi csak rend-
kívüli esemény miatt fordul elő, hiszen az Őzse-tározótó teljes vízmennyisége 
visszaforgatásra kerül, onnan vízleeresztés üzemszerűen nincsen. 

Az MVM Mátra Energia Zrt. előírt határértékkel rendelkezik a telephelyéhez csat-
lakozó csapadék és csurgalékvizek tisztítását végző ülepítő-olajfogóra, és a paku-
ra tartályok térségében keletkező csapadékvizek és technológiai vizek tisztítására 
szolgáló olajfogó műtárgyra, amelyről az elvezetett vizek az Őzse-tározótóba ke-
rülnek�

Az MVM Balance Zrt. Lőrinci Erőműve technológiai berendezéseinek hűtése – hő-
cserélőkön keresztül – a hűtőtó vizével történik. A külső hűtőkör felmelegedett 
vize maradéktalanul visszakerül a tóba, ahol visszahűl. A Lőrinci Erőműben a só-
talanvíz gyártáshoz szükséges víz ugyancsak a hűtőtóból származik, és a keletke-
ző koncentrátumot is oda engedik vissza. 

Az MVM OTSZ Zrt. Oroszlányi Fűtőműben az ivóvíz felhasználás célja kettős. 
Egyrészt az ivóvizet a szociális blokk vízellátására, másrészt a távfűtő hálózaton 
fellépő technológiai vízveszteségek pótlására, speciálisan előkezelt pótvíz előállí-
tására használják fel. Az Oroszlányi Fűtőmű pótvíz előkészítése modern RO (for-
dított ozmózis) berendezéssel történik. Az RO berendezések nyersvize hálózati 
víz, a technológiához átvett ivóvíz mennyiség kb. 70%-ából tápvíz készül, a mara-
dék kb. 30% kerül méréssel ellátott vezetéken keresztül a szennyvíz hálózatba. A 
technológiai szennyvíz alacsony mennyiségét az biztosítja, hogy a technológiai 
víz zárt rendszerben kering, a kazánok nem igénylik a víz leeresztését, arra csak 
karbantartáskor, szükség szerint kerül sor. A kommunális szennyvízkibocsátás 
csökkentéséhez járul hozzá továbbá, hogy a kazánház korszerű műszaki techno-
lógiája miatt az csupán 1-2 fő kezelőszemélyzettel működtethető. 

Légszennyezőanyag-kibocsátások

Az MVM Csoport elkötelezett a működéséből eredő légnemű károsanyag-kibo-
csátás csökkentésére. Az MVM Csoport tagjai a légnemű kibocsátásra érvényes 
engedélyekkel rendelkeznek, a kibocsátások minden esetben megfelelnek a ható-
sági előírásoknak és az előírt technológiai határértékeknek.

MVM MIFŰ Kft. 

Az MVM MIFŰ Kft. a telephelyein távhőt és villamos energiát termelő technológi-
ákat (kombinált ciklusú erőművet (KCE), gázmotoros erőművet (CHP), valamint 
kazánokat) működtet. Az erőművekben a primer energiahordozó a földgáz, így az 
ennek felhasználásából származó közvetlen kibocsátás a meghatározó�

Létesítményeik közül a Miskolc, Hold utcai Kombinált Ciklusú Erőmű, a Tatár utcai 
Fűtőmű és a Tatár utcai Gázmotoros Erőmű tartozik az EU ETS-be.

Az MVM MIFŰ Kft. az üzemeltetés során termelésintegrált környezetvédelmet va-
lósít meg, továbbá arra törekszik, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és 

LÉG103-1
LÉG103-2
LÉG103-3
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igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezet-
károsítást.

A létesítmények rendeltetés szerinti használata, a kezelési utasítások betartása, a 
tervezett karbantartások és a rendkívüli hibajavítások, rekonstrukciók elvégzése 
együttesen biztosítja, hogy a pontforrások emissziói nem lépik túl a határozatok-
ban előírt kibocsátási határértékeket. A végrehajtott és tervezett fejlesztések a 
szigorodó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést szolgálják�

Magyar Földgáztároló Zrt. 

A Magyar Földgáztároló Zrt. elkötelezett az éghajlatváltozás mérséklésének tá-
mogatásában, illetve, hogy maximálisan segítse a Párizsi Klímaegyezményben 
meghatározott célokat� E cél elérése érdekében a társaság már korábban elkez-
dett egy zöld iroda programot, a hulladék és a víz használat mérséklésével és az 
energia hatékonyság növelésével. 2020-ban a Magyar Földgáztároló Zrt. a teljes 
villamos energiafelhasználását megújuló energiából fedezte. A vállalat a fennma-
radó karbonlábnyoma kompenzációjáról is gondoskodott, megszerezve a nemzet-
közi karbonsemleges tanúsítványt, így 2020-ra a Magyar Földgáztároló Zrt. kar-
bonsemleges vállalattá vált�

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

2020-ban a bérelt személygépjárművek modern, alacsony fajlagos fogyasztású és 
magas környezetvédelmi osztályba sorolt motorokkal rendelkeznek. A budapesti 
postajárat elektromos autó használatával történik, illetve gépjármű-karbantartási 
diszpécser kollégák is elektromos gépjárművet használnak munkájuk során. 

MVM OTSZ Zrt. 

A korszerű műszaki technológia következtében a fűtőmű az előírt kibocsátási ha-
tárértékeket betartja. A légszennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséhez járul hoz-

zá a kazánok magas hatásfoka (97,5%), illetve a kazánok alacsony NOx-kibocsá-
tású égőkkel való felszereltsége. A SAACKE márkájú földgázégőkre jellemző a 
gazdaságosság, továbbá környezetkímélők és könnyen karbantarthatóak. Kifino-
mult keverési rendszerrel rendelkeznek, amely biztosítja, hogy a felhasznált tü-
zelőanyag mindig alacsony NOx kibocsátás és alacsony légfelesleg mellett ég el� 
Az égőnkénti oxigénszabályozással az oxigéntartalom megközelítőleg azonos ér-
téken tartható a füstgázban, így 2%-kal csökkenthető a tüzelőanyag-felhaszná-
lás�

A kibocsátások megelőzését és csökkentését szolgáló eljárások megfelelnek az 
elérhető legjobb technikának. A bejövő földgáz mennyiségének mérése a gázfo-
gadóban történik, a távozó égéstermék időszakos elemzésére kazánonként szab-
ványos mintavételi csonkok kerültek kialakításra a kémény huzamokban a fűtőmű 
létesítésekor. A létesítmény biztonságát, a hatékonyságot és szennyeződések 
megelőzését magas színvonalú villamos- és irányítástechnikai rendszer segíti. 

Paksi Atomerőmű 

Légnemű kibocsátások a nukleáris környezetvédelemben

A nukleáris környezetvédelmi ellenőrzés alapvető feladata 2020-ban is az volt, 
hogy egyrészt folyamatosan kontrollálja a radioaktív anyagok erőműből történő 
kibocsátását, másrészt széleskörűen vizsgálja azok közvetlen környezeti megjele-
nését. Az ellenőrzés kétszintű: a távmérő hálózatok évente mintegy 3,5 millió ada-
tot szolgáltatva állandóan mérik, monitorozzák a legfontosabb kibocsátási és kör-
nyezeti sugárzási mennyiségeket, valamint a meteorológiai jellemzőket, az érzé-
keny laboratóriumi vizsgálatok pedig kiegészítik, pontosítják a távmérési 
eredményeket. A folyamatos és lehetőség szerint reprezentatív mintavételek éves 
száma közel tízezer, az analízisük révén kapott, többnyire nuklidspecifikus adatok 
száma ennek két-háromszorosa. Az erőmű nukleáris környezeti hatásának megí-
télése elsődlegesen a kibocsátások izotópszelektív radioaktív kibocsátási korlá-
tokhoz való viszonyításán alapul.
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2004-től életbe lépett a 15/2001. (VI.8.) KöM rendelet által előírt új kibocsátási 
korlátozási rendszer, amely az atomerőműre meghatározott dózismegszorításból 
(90 µSv) származtatott izotópspecifikus kibocsátási korlátokhoz hasonlítja mind a 
folyékony, mind a légnemű kibocsátásokat. A radioaktív kibocsátási adatokat a 31� 
táblázat mutatja.

Hagyományos légköri kibocsátások

Az atomerőműnek a technológiájából adódóan igen kicsi a légköri emissziója, a 
nukleáris alapú villamosenergia-termelés nem bocsát ki üvegházhatást okozó gá-
zokat, port, pernyét sem. A Paksi Atomerőmű telephelyén több levegőterheléssel 
üzemelő technológia található:

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

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket 2020-ban is betartotta az atom-
erőmű, amelynek működéséből eredő elhanyagolható szén-dioxid-kibocsátása 
nagyban segíti Magyarországot a klímavédelmi célok elérésében.

MVM OVIT Zrt.

Az MVM OVIT Zrt. négy telephelyén található olyan pontforrás, amely a vonatkozó 
jogszabályok értelmében bejelentési kötelezettség alá tartozik. A négy telephelyből 
egy 2020. július 1-jével egy átszervezést követően az MVM Nukleáris Karbantartó 
Zrt.-hez került.

Gödön és Kiskunfélegyházán működnek az MVM OVIT Zrt. termelő, illetve gyártó 
tevékenységgel foglalkozó üzletágai, amelyek egyúttal a cég legjelentősebb kibo-
csátásait eredményezik az alábbi légszennyező anyagok tekintetében: NOx, CO, 
CO2, szilárd anyagok. A gödi telephelyen ezen kívül illékony szerves anyag (VOC) 
kibocsátás is van, amely a festési technológiához tartozó helyhez kötött légszeny-
nyező pontforrásokon keresztül távozik.

MVM Mátra Energia Zrt.

A levegőterhelést okozó kibocsátások közül a nyersanyag elégetése során kelet-
kező füstgáz okozza a legnagyobb mértékű levegőterhelést. A nagy mennyiségű 
tüzelőanyag felhasználása során jelentős mennyiségű füstgáz keletkezik, amely-
nek szilárd anyag tartalma, kén-dioxid-, szén-monoxid-, nitrogén-oxid-, klorid-, 
fluorid- és szén-dioxid tartalma okoz környezetterhelést. 

31. táblázat: A Paksi Atomerőmű radioaktív kibocsátásai 2020-ban

Radioaktív kibocsátások Mértékegység Mennyiség

Légnemű kibocsátások  
(pl. nemesgáz, trícium, radiokarbon) GBq/GWe/év* 20 430,9

Folyékony kibocsátások (pl. trícium) GBq/GWe/év 18 300,6

Szilárd hulladékok
Feldolgozás utáni hulladék m3 67,4

Aktivitás MBq 50 760,4

Folyékony hulladékok

Keletkezett folyékony 
hulladék (bepárlási 
maradék, ioncserélő gyanta)

m3 196,2

Tárolt összes folyékony 
hulladék m3 7 915,4

*  GBq/GWe/év: a Paksi Atomerőműből kibocsátott radioaktív anyagok fajlagos mennyisége, amely megmutatja, 
hogy egy 1 GWe (vagyis 1 000 MWe) elektromos teljesítményű erőmű egy éven keresztül történő termelésekor 
mennyi radioaktív anyagot bocsát ki.
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A kibocsátott nitrogén-oxid mennyiség csökkentése érdekében a füstgáztisztítás 
első fázisaként az I-V. számú blokkokon SNCR-rendszer (szelektív nem katalitikus 
redukció) létesült, amelynek tényleges üzemeltetése 2016-ban kezdődött. Az el-
járás módszere révén karbamid redukálóanyaggal csökkentik a füstgáz nitro-
gén-oxid mennyiségét. A redukálóanyag/víz keveréket a kazán két szintjén talál-
ható 24 befecskendezési ponton keresztül egyenletesen juttatják a tűztérbe. A 
redukálóanyag kilépése és/vagy elgőzölgése után a nitrogén-oxidok gázfázisú 
reakcióban vízgőzzé és nitrogénné alakulnak. 

A kazánokból kilépő füstgáz porleválasztását elektrosztatikus berendezések vég-
zik, amelyek a pernye 99,5-99,7%-át leválasztják. 

Az erőmű nedves mészköves technológián alapuló füstgáz kéntelenítő rendszert 
működtet. A megtisztított füstgáz a hűtőtoronyban felállított mosótorony fejénél 
lép ki a kéntelenítőből. A mosóoldat hatására a füstgáz lehűl, kémiai reakció ered-
ményeként a mészkő megköti a kén-dioxid gázt, miközben kalcium-szulfittá ala-
kul, ami állandó keverés közben sűrített levegő bevezetésével kalcium-szulfáttá, 
azaz gipsszé oxidálódik. A gipsz egy része értékesítésre, többi része a pernyezagy-
gyal lerakásra kerül� 

Az MVM Mátra Energia Zrt. 2 db 100 MW-os (231 MWth), 1 db 220 MW-os (540 
MWth) és 2 db 232 MW-os (562 MWth) beépített villamos teljesítményű széntüze-
lésű energiatermelő, valamint 2 db 33 MW-os földgáztüzelésű tartalék blokkot 
üzemeltet, amelyekhez 6 db pontforrás csatlakozik. A fentieken túlmenően mind a 
bányákban, mind az erőműben diffúz források találhatóak, amelyek az éves kör-
nyezetvédelmi bevallásban szerepeltetésre kerülnek a megfelelő területegységgel.

A környező településeken a bányák légszennyező hatásának vizsgálata céljából a 
szállópor koncentráció vizsgálatára irányuló éves immisszió mérések kerülnek el-
végzésre� 

A 2020-as évi környezetvédelmi bevallások, külső- és belső auditok, vezetőségi 
átvizsgálások, hitelesítési folyamatok többek között a levegőtisztaság-védelmi kö-
vetelmények teljesülését is vizsgálják, amelynek meg kell felelni. 

MVM XPert Zrt.

Az MVM XPert Zrt. a Távvezetéki Divízió Igazgatóságán belül a fémszerkezeti ele-
mek felületkezelési és festési technológiához kapcsolódóan egy olyan pontforrást 
működtet, amely a vonatkozó jogszabályok értelmében bejelentési kötelezettség 
alá tartozik. Ez a helyhez kötött légszennyező pontforrás Bicskén található. A 
pontforráson keresztül kis mennyiségben illékony szerves anyagok, illetve szilárd 
anyagok távoznak�

Az MVM Csoport közvetlen üvegházhatású gáz (a továbbiakban: ÜHG) kibocsá-
tását CO2 egyenértékben a 32� táblázat mutatja be.

A 2020. évi sokszorosan megnövekedett ÜHG-kibocsátás oka a Mátrai Erőműben 
található széntüzelésű blokkok adatainak beszámítása az MVM Csoport ÜHG ki-
bocsátásába. A közvetlen kibocsátás öt fő forrásának alakulását figyelemmel kísé-
ri az MVM Csoport. Az erőművi telephelyek szén-dioxid kibocsátása a cégcsoport 
bővülése következtében a 2020. évben nőtt. A földgáz lefúvatásából származó 
metánkibocsátás 2020-ban a Magyar Földgáztároló Zrt., az MVM Égáz-Dégáz 
Földgázhálózati Zrt. és az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. tevékenységéhez kap-
csolódik. Tevékenységük során az elosztó vezetékek javítása, karbantartása, illet-
ve elosztó vezetékek üzembe helyezése során volt szükség lefúvatásra.

A GRI szektorspecifikus útmutatója elvárja, hogy az ÜHG kibocsátásokat fajlago-
san, a kiadott energiára vonatkoztatva is megadjuk. Ennek megfelelően 2020-tól 
kezdődően megadjuk az előzőekben ismertetett ÜHG kibocsátások fő sorainak 
kiadott energiára (villamos és hőenergiára) vonatkoztatott fajlagos ÜHG kibocsá-
tását CO2 egyenértékben is, amely értékeket a 33� táblázat tartalmazza�

305-1



130 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020környEzEtvéDElEM 

32. táblázat: Az MVM Csoport ÜHG-kibocsátása

Közvetlen ÜHG kibocsátások (Scope 1) Mértékegység 2018 2019 2020

Erőművi telephelyek CO2 kibocsátása t 222 258 256 774 4 810 990

ebből biomassza felhasználásból származó t - - 337 508

Üzemanyag-felhasználásból eredő CO2 kibocsátás* t 10 054 12 350 20 997

benzin felhasználásból t 4 313 4 934 5 222

gázolaj felhasználásból t 5 741 7 416 15 775

Földgáz nem termelési célú felhasználásából eredő CO2 kibocsátás** t - - 7 809

Metánkibocsátás CO2 egyenértéke* t 4 977 2 940 3 910

Bányából származó metánkibocsátás t CH4 - - 5

Gázszállításból/-elosztásból származó metánkibocsátás t CH4 214 108 113

Földgáz lefúvatásából származó metánkibocsátás t CH4 23 32 68

Földgáz elfáklyázásából eredő CO2 kibocsátás t 1 102 931 548

SF6 gáz CO2 egyenértéke* t 10 564 10 540 10 135

Fémtokozott berendezésekben történő pótlás kg SF6 310 416 390

Megszakítókban és mérőváltókban történő pótlás kg SF6 132 25 35

Összesen (ellenőrzött társaság módszertan szerint, biomassza nélkül) t 248 955*** 283 535*** 4 516 881***

Összesen (tulajdoni részesedés módszertan szerint, biomassza nélkül) t 242 269*** 282 165*** 4 516 857***

*  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 adatot a 2020. évtől kezdve közöljük.
***  Biomassza felhasználásból eredő CO2 kibocsátás nélkül�
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A 34� táblázat azt mutatja meg, hogy az MVM Csoport összesen mennyi CO2 ki-
bocsátást takarított meg az általa felhasznált megújuló és karbonmentes (meg-
újuló és nukleáris) energiaforrások felhasználásával (azzal szemben, mintha 
ugyanezt az energiamennyiséget fosszilis tüzelőanyagok révén termelt volna 
meg). Hazai viszonyok között az feltételezhető, hogy 1 GWh energia előállítása 
során 350 t CO2 kerül a légkörbe�

A 15� ábra, 16� ábra, 17� ábra és a 18� ábra mutatja az erőművek CO2-kibocsátá-
sát, továbbá az üzemanyag-felhasználásból, a metánkibocsátásból, valamint ki-
csit lejjebb az SF6 gázhoz kapcsolódó kibocsátásból eredő CO2-kibocsátását�

33. táblázat: Fajlagos ÜHG kibocsátások

Fajlagos ÜHG kibocsátások Mértékegység 2020

Kiadott energia (villamos és hőenergia együttesen) GWh 20 304,5

Erőművi telephelyek CO2 kibocsátása biomassza nélkül t/GWh 220,32

Üzemanyag-felhasználásból eredő CO2 kibocsátás t/GWh 1,03

Földgáz nem termelési célú felhasználásából eredő CO2 
kibocsátás t/GWh 0,38

Metánkibocsátás CO2 egyenértéke t/GWh 0,19

Földgáz elfáklyázásából eredő CO2 kibocsátás t/GWh 0,03

SF6 gáz CO2 egyenértéke t/GWh 0,50

Összesen (ellenőrzött társaság módszertan szerint) t/GWh 222,46

Összesen (tulajdoni részesedés módszertan szerint) t/GWh 222,46

34. táblázat: A CO2 megtakarítás mértéke

Mértékegység 2020

Megújuló energiaforrások (szél, nap, víz, biomassza, 
RDF/SRF) felhasználásával megtermelt villamos és 
hőenergia

GWh 794,9

Nukleáris energia felhasználásával megtermelt villamos 
és hőenergia GWh 16 234,9

CO2 megtakarítás megújuló energiaforrásokra 
számolva t 278 212,6

CO2 megtakarítás karbonmentes energiaforrásokra 
számolva t 5 960 414,0

15. ábra: Erőművi telephelyek kibocsátása (t CO2 egyenérték)
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Szénhidrogén gazdálkodás/kezelés

A Magyar Földgáztároló Zrt. négy gáztárolójában két eltérő rendszer működik a 
fáklyázás tekintetében: Kardoskúton és Pusztaedericsen – a két kisebb tárolóban 
– folyamatos az égetés, míg a zsanai és hajdúszoboszlói nagyobb tárolókban a 
fáklya nincsen folyamatos használatban. Ez utóbbi két telephelyen már évekkel 
ezelőtt megvalósult az ún. „hulladékgázok” visszavezetése a rendszerbe, ezért 
csak akkor gyújtják be a fáklyákat, amikor teljes nyomásmentesítésre van szükség. 
Ez tervezetten a ki– és betárolási ciklusok váltása között történik, amikor olyan 
karbantartási feladatokat kell biztonságosan elvégezni, amelynek feltétele a nyo-
másmentes állapot. A lefúvatott és az elfáklyázott gáz mennyiségét a 35� táblázat 
mutatja.

35. táblázat: Lefúvatott és elfáklyázott gáz mennyisége (t)

  2018 2019 2020

Lefúvatott gáz mennyisége 23 33 70

Elfáklyázott gáz mennyisége 401 338 199

A lefúvatott gáz mennyiségének növekedése a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél be-
következett hajdúszoboszlói DN500-as vezeték kilyukadása miatt a levegőbe ke-
rült földgáznak köszönhető.

A kútmunkálati beavatkozások a gázkutak meghibásodásai alapján egy évre előre 
tervezhetőek. A kútmunkálatok során alkalmazott fúrási iszapok és hulladékok 
mennyisége nagymértékben függ a beavatkozás időtartamától, a tároló töltöttsé-
gi szintjétől, ez által az adott rétegnyomástól, illetve az adott kút mélységétől. Mi-
vel ezek az értékek kutanként az év folyamán eltérhetnek egymástól, így előre 
pontosan nem meghatározható a várható éves mennyiség. A keletkezett fúróisza-
pok minden esetben a megfelelő környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező hul-

16. ábra: Üzemanyag-felhasználásából eredő kibocsátás (t CO2 egyenérték)
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17. ábra: Metánkibocsátás (t CO2 egyenérték)
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ladékmegsemmisítőbe kerülnek elhelyezésre. 2020-ban bányászati hulladékként 
407 tonna fúrási iszap elhelyezésére került sor.

A kén-hexafluorid (SF6) szervetlen gáz vegyület. Szobahőmérsékleten gáz hal-
maz állapotú, levegőnél nehezebb, színtelen, szagtalan, nem mérgező és nem 
gyúlékony. A légkörbe kerülve azonban a globális felmelegedési potenciálja 
(GWP=Global Warming Potential) 100 éves időtartamot tekintve 23 900-szorosa 
a szén-dioxidénak. A légkörben rendkívül sokáig megmarad, becsült élettartama, 
lebomlási ideje 800–3 200 év. A villamosenergia-iparban kedvező tulajdonságai 
miatt általánosan alkalmazzák szigetelőgázként kapcsoló berendezésekben.

Az SF6 gáz felhasználásának csökkentésére tett intézkedések, 
jövőbeni tervek

A MAVIR ZRt. SF6 tokozott 400 kV-os megszakítóiban található potenciálvezérlő 
kondenzátorok a gyártó tájékoztatása szerint a határértéket meghaladó mennyi-

ségű poliklórozott bifenilt (PCB-t) tartalmazhatnak. Az érintett kondenzátorok 
cseréje 2025� év végéig fog megtörténni�

Közvetett légszennyező anyag kibocsátás

A közvetett (Scope 2) kibocsátás a vásárolt és az önfogyasztás során felhasznált 
villamos energia és a vásárolt hőenergia szén-dioxid egyenértékét tartalmazza 
tulajdoni részesedés alapon, amelyet a 36� táblázat mutat be.

Az MVM Csoport tevékenységének üvegházhatásúgáz-intenzitása (ÜHG-inten-
zitását) a kiadott villamos- és hőenergia függvényében határozható meg (37. táb-
lázat)�

18. ábra: SF6 gázhoz kapcsolódó kibocsátás (t CO2 egyenérték)
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36. táblázat: Az MVM Csoport önfogyasztásból és vásárolt energiából származó  
szén-dioxid kibocsátása (t)

Vásárolt energia és az önfogyasztás közvetett 
ÜHG kibocsátása (Scope 2) Mértékegység 2020

Vásárolt villamos energia és önfogyasztás szén-
dioxid kibocsátása (location based)*

t

330 416

Vásárolt villamos energia és önfogyasztás szén-
dioxid kibocsátása (market based)** 300 679

Vásárolt hőenergia szén-dioxid kibocsátása (loca-
tion based)*** 2 168

Location based összesen 332 584

Market based összesen 302 847

*  A számítást a GHG Protocol 2012. évi magyarországi adatai szerint végeztük (0,314 t CO2/MWh)
**  A számítást a European Residual Mixes 2019-es magyarországi adatai szerint végeztük (285,74 g CO2/kWh; 

https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix) 
***  A számítást a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége által szolgáltatott 2019-es adat szerint végeztük 

(40,48 kg CO2/GJ). Értékét feltüntettük mind a location based, mind a market based összesített adatánál.

305-2
102-48
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Az ÜHG-intenzitást az ellenőrzött társaság módszertan szerinti ÜHG-kibocsátás 
és a kiadott energia (villamos és hőenergia) hányadosaként számoljuk. A 2020. 
évi sokszorosan megnövekedett ÜHG-intenzitás oka az MVM Mátra Energia Zrt.-
ben található széntüzelésű blokkok adatainak beszámítása az MVM Csoport 
ÜHG kibocsátásába.

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése

Az MVM Csoport tagvállalatai az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése ér-
dekében eltérő lépéseket tettek.

Az MVM MIFŰ Kft.-nél a Gazdaság fejezetben már említett kazán és turbina fel-
újításokra került sor 2020-ban. 

A társaság erőműveiben a termelőberendezésekhez szükséges segédenergia fel-
használása alapvetően az üzemviteli lehetőségektől, az üzemóraszámtól függ, 
mindezek pedig a távhőtermelésben jelentős mértékben függnek az időjárás ala-
kulásától. Az alkalmazott szivattyúik, ventilátoraik jelentős része az erőműveikben 
frekvenciaváltós szabályzással van ellátva, ezáltal optimális az energiafelhaszná-
lás. A Tatár utcai Fűtőműben találhatóak még állandó fordulatú szivattyúk és ven-
tilátorok, amelyek cseréjét ütemezetten tervezik. 

Az üzemviteli épületek energetikai szempontból modernnek számítanak. 

37. táblázat: Az MVM Csoport ÜHG-intenzitása

  2018 2019 2020

ÜHG-intenzitás [tCO2 eq/TJ] 4,32 4,74 61,79

A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 1 módszertan képezte  
(www.ghgprotocol.org). 

305-5
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A földgáztárolás karbonsemlegessé tétele

A Magyar Földgáztároló Zrt. egy merész lépést tett az éghajlatváltozás mér-
séklésének támogatására, illetve, hogy maximálisan segítse a Párizsi Klíma-
egyezményben meghatározott célokat, miszerint a globális felmelegedés 
mértékét 1,5 °C-ban kell limitálni. Ennek a célnak az elérése érdekében a 
társaság már korábban elkezdett egy zöld iroda programot, a hulladék és a 
víz használat mérséklésével és az energia hatékonyság növelésével. 2020-
tól a vállalat egy lépéssel tovább ment a klímavédelmi elkötelezettségében. 
Ezen túlmenően a földgáztároló a teljes villamos energiafelhasználását 
megújuló energiából fedezi, és a First Climate projektfejlesztő és szolgáltató 
cég támogatásával a vállalat a fennmaradó karbonlábnyoma ellentételezé-
séről egy hazai és egy külföldi projekt – önkéntes karbonpiaci módszerrel 
történő – finanszírozása révén is gondoskodik.

Környezetvédelem Magyarországon
A társaság egy környezetvédelmi és erdővédelmi kezdeményezést támogat 
Magyarországon. Az Erdőmentők egy közérdekű célokat megvalósító, köz-
hasznú alapítvány, melynek elsődleges feladata az erdők és a vadvilág védel-
me, annak sérüléseinek helyreállítása, önkéntesek segítségével. A szervezet 
különösen elkötelezett a nehéz társadalmi hátterű és a fogyatékossággal élő 
gyermekek aktív bevonása iránt. Évente több tízezer új fát ültetnek Magyar-
országon. Egyéb tevékenységeik magukban foglalják a hulladékgyűjtést, az 
érintetlen erdők fontosságával kapcsolatos képzést, a fajok sokféleségének 
növelését és a tudományos kutatást. A szervezet mintegy 1400 tagja jelen-
leg nyolc magyarországi térségben tevékenykedik� 

Indiai Vízerőmű Projekt Támogatása
A társaság működésével járó elkerülhetetlen szén-dioxid kibocsátásának 
kompenzálása érdekében úgy döntött, hogy egy tanúsított szén-dioxid ki-

bocsátást csökkentő projektet támogat Indiában – a Kinnaur Vízerőmű Pro-
jektet. Ez a folyami vízenergia projekt a hegyekkel borított Himachal Pradesh 
térségben helyezkedik el, és megújuló energiával látja el a helyi villamose-
nergia-hálózatot. A projekt a jóhírű es nemzetközileg elismert `Verified Car-
bon Standard` tanúsítvánnyal rendelkezik. A projekt során megvalósuló 
szén-dioxid kibocsátás csökkentés mértékét független harmadik fél ellenőr-
zi és auditálja. A karbon kompenzációs tanúsítványok értékesítéséből szár-
mazó bevételek nélkül a projekt pénzügyileg nem lett volna megvalósítható.

2020-ban az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél Kecskeméten indult egy 
napkollektoros használati melegvíz melegítő rendszer telepítés napelemes kis-
erőművek telepítésével együtt. Ezzel a korszerűsítéssel a hőszolgáltatótól (erő műtől) 
vásárolt hő (melegvíz) mennyisége csökken. A vállalat ezen túlmenően a gépjármű 
állomány korszerűsítésével is hozzájárult a CO2-kibocsátás csökkentéséhez�

A MAVIR ZRt.-nél az energiagazdálkodási és irányítási rendszer bevezetésével még 
nagyobb fókuszt kapott a felhasználásra kerülő energiák észszerű mértékű csökken-
tésének vizsgálata. A felhasználásra kerülő energiák közvetlen összefüggésben áll-
nak a kibocsátásra kerülő üvegházhatású gázok mennyiségével, ezért a MAVIR ZRt. 
a korábbi évi lépéseket követően 2020-ban az új építésű állomások esetében hőszi-
vattyús fűtés alkalmazásával tett az ÜHG-kibocsátás csökkentése érdekében.

A levegő tisztaságának védelme, valamint a károsanyag kibocsátás csökkentése 
érdekében az MVM OVIT Zrt.-nél környezetvédelmi és energiahatékonysági 
szempontból az Üzemeltetési és Karbantartási Osztályon három elektromos autó 
beszerzésére/bérlésére, valamint hat elavult tehergépkocsi újabb, EURO 6-os mo-
torral felszerelt gépkocsira történő lecserélésére került sor. A társaságnál emellett 
fontos szerepet kap a járműhasználatokat igénylő munkák megszervezése is, 
mellyel hozzájárulnak a felesleges futások számának és az üzemanyag-fogyasz-
tásnak a csökkentéséhez�
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Az MVM NET Zrt.-nél a következő ÜHG-kibocsátás csökkentési projektek való-
sultak meg:

1. Konténerek átszellőztetése projekt

Az eszközök hűtése a külső, hűvösebb levegő ventilátoros befúvásával a klímabe-
rendezéssel való hűtés helyett. A hűtési energia csökkentése érdekében 2019-
ben az albertfalvi konténerben pilot projekt keretében megvalósult a telepítés, 
majd 2020-ban további nyolc konténerbe telepítésre került a szellőztető rendszer, 
és pénzügyi lehetőségek függvényében 2021-ben további nyolc konténerbe ter-
vezik a telepítést.

2. Hőmérséklet monitorozási projekt

A projekt keretében egy konténer belső hőmérsékletének mérése, időbeli változá-
sainak rögzítése történik annak hat különböző pontján. A kísérlet célja annak fel-
mérése, hogy a konténer átlaghőmérsékletének emelkedése a beépített eszközök 
szempontjából kritikus helyeken milyen hőmérséklet-értékekkel jár. Az eszközök 
közelében mért hőmérsékletek és az eszközök gyártói specifikációiban meghatá-
rozott optimális hőmérsékletek függvényében a konténer egészében lehetőség 
nyílik az átlaghőmérséklet magasabb szintre engedésével – az eszközök élettarta-
mának csökkenése nélkül – alacsonyabb hűtési energia felhasználására. A kísérlet 
az albertfalvai konténer esetében befejeződött. Az előzetes hipotézis szerint a 
konténer átlaghőmérsékletének 1-1,5 °C-os emelése kb. 10%-os hűtési megtaka-
rítást eredményezhet. 

3. Klímaberendezések cseréje

A nem korszerű, tíz évesnél régebbi klímaberendezések új inverteres hűtő-fűtő 
klímákra való cseréjére került sor. Az új hűtő-fűtő klímák beszerelésével csökkent-
hető a hűtésre fordított energia, valamint lehetőség nyílik az elektromos fűtőpan-
ellel megvalósított fűtés elhagyására, így fűtési energia megtakarításra, mivel a 

hőszivattyús elven megvalósított fűtés hatásfoka kb. háromszor jobb, mint az 
elektromos fűtőpaneleké. Ehhez hőmérséklet vezérlést kell beépíteni a klímabe-
rendezések hűtési és fűtési üzemmódok közötti váltása érdekében (a belső hő-
mérséklet 25 °C fölé emelkedése esetén hűtés, 10 °C alatt fűtés üzemmódba vál-
tás). 39 db klímaberendezés került 2020-ban beépítésre, 2021-ben további cse-
rék kerülnek beütemezésre�

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. elvei szerint a felhasználók részére 
biztosított földgáz mellett egy másik, kiemelkedően fontos tényező maga a szol-
gáltatás folyamata. Az alkalmazott technológia, a rugalmasság, az együttműködé-
si készség, a beszállítók felé meghatározott elvárások, a társasági szabályozás, a 
vállalatirányítási rendszer mind-mind olyan jellemzők, amelyek befolyásolják a fel-
használók érzékelését és a szolgáltatásról kialakított véleményét, továbbá a föld-
gázról mint a fosszilis energiahordozók között a leginkább környezetbarát ener-
giaforrásról való vélekedését�

Jelentősek a társaság üvegházhatású gázok kibocsátása ellen tett erőfeszítései. 
Az üvegházhatású gázok jelentősebb kibocsátása a gázelosztó hálózaton a me-
tánkibocsátásból adódik. Az alacsony nyomású katódos védelem nélküli acélháló-
zat lecserélése lehetővé teszi földgáz kibocsátás ilyen módon történő csökkenté-
sét. Az Integrált Vállalatirányítási Rendszer Környezeti céljai között évről-évre 
szerepel a korróziós szivárgások számának csökkentése�

A gázelosztással kapcsolatos légszennyezés csökkentésére, a szivárgások meg-
előzésére a következő intézkedések történnek: csőkötések megfelelőségének elle-
nőrzése; peremek megfelelő tömítése, azok ellenőrzése; rendszeres mérőműsze-
res hálózatellenőrzés; a gázelosztó hálózat terv szerinti rekonstrukciója.

Gázelosztó hálózatot érintő korróziós szivárgások számának csökkentése

A társaság a minőségirányítási rendszer részét képező HET-MIR műszaki infor-
mációs rendszerben adatgyűjtést végez a gázelosztó hálózat meghibásodásairól, 
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a bekövetkező üzemzavarokról, 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 vo-
natkozó beruházási javaslat a gázelosztó vezetékek és a nyomásszabályozó állo-
mások felújítására vonatkozóan.

A felújítás hatása a költségekre, a biztonságra és a környezetre:

    A tervszerűen végrehajtott vezeték-felújítás hatására csökken a korróziós meg-
hibásodások 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 földgázveszteség is;
    A felújítások csökkentik az üzemzavarok kockázatát, az élet- és vagyonbizton-

ságot veszélyeztető események bekövetkeztét;
    A szabadba áramló földgáz mennyiségének csökkenése révén csökken a kör-

nyezeti terhelés�

A gázelosztó hálózaton jelentkező, saját felelősségi körbe tartozó szivárgá-
sok-gázömlések túlnyomó része az összes vezetékhossz 1,9%-át kitevő, aktív vé-
delem nélküli acél vezetékeken jelentkezik� 

A pótlólagos katódvédelmi munkák tervezése során az acél vezetékek állapotfel-
mérésére vonatkozó információkat, vizsgálati eredményeket (pl: szigetelés) is fi-
gyelembe kell venni� Ezen vizsgálatok eredményei alapján meghatározhatók a 
gazdaságosan védhető vezetékszakaszok, amelyek hatással lehetnek a felújítani 
tervezett vezetékek sorrendjére�

Az MVM Mátra Energia Zrt. a fajlagos CO2-kibocsátásának csökkentésére bio-
massza, hulladék és hulladék alapú tüzelőanyagokat (SRF/RDF) is használ, 
amely utóbbiak 70-90% megújuló tartalmukkal csökkentik az üvegházhatású 
gázok kibocsátását� 

A Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft. elsősorban a teher és személygépjár-
művek használatának szabályozásával, másodsorban a vízgőzkibocsátás mellő-
zésével járult hozzá az üvegházhatás csökkentéséhez.

Légszennyező anyagok kibocsátása típus és mennyiség szerinti 
bontásban

Az MVM Csoport tagvállalatainak tevékenysége során kibocsátott légszennyező 
anyagokat a 38� táblázat mutatja, amely az MVM Csoport adminisztratív tevé-
kenységet végző tagjai esetén az épületre vonatkozó kibocsátások összegzését 
tartalmazza, erőművek esetén ezen túlmenően a termeléshez kapcsolódó kibo-
csátásokat is. Az adatok méréseken alapulnak.

305-7
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38. táblázat: Légszennyezőanyag-kibocsátás az MVM Csoportban

Légszennyezőanyag-kibocsátások Mérték egység 2018 2019 2020

  kén-dioxid kg 1 028 949,8 5 842 707

  nitrogén-oxidok kg 266 843,8 209 162,4 3 419 644

  por kg 1 671,5 1 933,9 319 821

  Illékony szerves vegyületek (VOC) kg 699,0 1 277,0 2 201

  Dioxinok (PCDD/PCDF) kg - - -

Összes kiadott energia GWh 15 932,8 16 600,1 20 304,5

Fosszilis forrásból kiadott energia (biomassza is) GWh 868,7 970,5 4 359,3

Fajlagos kibocsátás

Kén-dioxid kibocsátás

  összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,1 0,1 287,8

  fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 1,2 1,0 1 340,3

Nitrogén-oxidok kibocsátás

  összes kiadott energia alapján kg/GWh 16,7 12,6 168,4

  fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 305,3 215,5 784,4

Szilárd anyag

  összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,1 0,1 15,8

  fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 1,9 2,0 73,4

Illékony szerves vegyületek (VOC)

  összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,04 0,1 0,1

  fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 0,80 1,3 0,5

Dioxinok (PCDD/PCDF)

  összes kiadott energia alapján kg/GWh - - -

  fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh - - -
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Ózonkárosító anyagok kibocsátása

Az MVM Csoport a tevékenysége során – pl. klímaberendezések használatakor – 
ózonkárosító anyagok, így különböző hűtőközegek is kerülnek a környezetbe.

Az ilyen módon kibocsátott gázok mennyiségeit a 39� táblázat tartalmazza�

39. táblázat: Kibocsátott ózonkárosító anyagok mennyisége CFC-11 egyenértékben (kg)

2018 2019 2020

töltetmennyiség – a berendezésben 
lévő hűtőközeg 7 008,78 7 408,59 7 359,6

pótlás – elillant hűtőközeg 1 297,00 508,40 1 106,6

Hulladékgazdálkodás

Az MVM Csoport biztonságos és erőforrás-hatékony működésére vonatkozó cél-
jának eléréséhez a keletkező hulladékok folyamatos minőségi és mennyiségi nyo-
mon követése is hozzájárul. 

A tevékenységet a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően vég-
zi minden tagvállalat, figyelmet fordítva a hulladékképződés megelőzésére, a kép-
ződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére és a hulladé-
kok megfelelő hasznosítására, ártalmatlanítására.

A vállalatcsoportnál keletkező hulladékok mennyiségét a 40� táblázat a hulladék 
típusa és az alkalmazott kezelési mód szerint mutatja be.

305-6 306-2
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40. táblázat: Keletkezett hulladékok mennyisége az MVM Csoportban (t)

Ártalmatlanításra átadott Hasznosításra átadott

MindösszesenLerakásra 
átadott (D1)*

Égetésre 
átadott 
(D10)*

Egyéb  
(D2-D9, 

D11-D15)*
Összesen

Újrahasználat/
hasznosítás 
(R1-R11)*

Helyszíni 
tárolás 
(R13)*

Egyéb 
(R12)* Összesen

Nem veszélyes hulladékok 1 476 718,4 49,5 6 667,0 1 483 434,9 37 013,4 6,2 2 254,5 39 274,1 1 522 709,0

  nem települési hulladékok 1 472 466,8 40,5 6 041,0 1 478 548,3 36 380,9 6,2 2 242,1 38 629,2 1 517 177,5

  települési nem szelektíven 
gyűjtött hulladékok 4 238,5 9,0 562,9 4 810,4 5,3 - 0,5 5,8 4 816,2

  települési szelektíven 
gyűjtött hulladékok 13,1 - 63,1 76,2 627,2 - 11,9 639,1 715,3

Veszélyes hulladékok 53,3 124,5 1 492,5 1 670,3 2 250,3 - 476,3 2 726,6 4 396,9

  nem települési hulladékok 53,3 124,5 1 492,4 1 670,2 2 250,2 - 475,3 2 725,5 4 395,7

  települési szelektíven 
gyűjtött hulladékok - - 0,1 0,1 0,1 - 1,0 1,1 1,2

* A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendeletben felsorolt műveletek kódjai.

2020-ban 5 532,7 tonna volt az elszállított kommunális hulladék összmennyisége 
az MVM Csoportban�

A veszélyes hulladékokat az MVM Csoport minden esetben megfelelő engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek adta át, aki gondoskodott azok hasznosításáról 
vagy ártalmatlanításáról. A hasznosításra és ártalmatlanításra átadott hulladékok 
megoszlását a 19� ábra mutatja.

A 2020-ban megnövekedett ártalmatlanítási arány oka, hogy a Mátrai Erőműnél 
az üzemszerű működés (lignittüzelés) során pernye és salak keletkezik. A tüzelési 
maradékok környezetet nem szennyező módon való elhelyezése érdekében a tár-

saság az úgynevezett sűrűzagyos salak-pernyeelhelyezési technológiát alkalmaz. 
A tüzelési maradékokból „készített” sűrűzagy a környezetvédelmi engedély sze-
rint zagytározó lerakóra kerül elhelyezésre� 

A Vértesi Erőműnél a termelés szüneteltetése okán a tárgyévben lényegesen ke-
vesebb fajta és kevesebb mennyiségű hulladék keletkezett, amelynek jogszabályi 
előírások szerinti – környezetszennyezést kizáró módon történő – elhelyezéséről, 
hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodtak.

A veszélyes hulladékok gyűjtése, csomagolása és elszállíttatása nagyobb körülte-
kintést igényel (szigorúbb környezetvédelmi előírások, ADR előírások stb.). Mind-



141 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020környEzEtvéDElEM 

két hulladékfajtát arra engedéllyel rendelkező szállítóval vitetnek el az adott hulla-
dékra engedéllyel rendelkező átvevőkhöz, begyűjtőkhöz.

2020-ban a bányabezárási rekultivációs feladatok részeként a telephelyen tárolt 
inert bontási betonhulladék (4 623 tonna) előkezelése, termékké minősítése tel-
jes mértékben megvalósult. Az előkezelésből 219 tonna vas és acél hulladék ke-
letkezett, amelynek elszállításáról gondoskodott a társaság. Az Oroszlányi Erőmű 
telephelyen az előző évekhez képest jelentősebb mennyiségű elektronikai hulla-
dék (11 tonna) keletkezett, amely a tárgyi eszközök selejtezéséből adódott. A 
közvetítőn keresztül átadott nem veszélyes elektronikai hulladék újrahasznosí-
tásra került�

Feladatuk még az erőművek üzemelése során keletkező salak-pernye hulladék 
depóniák (zagyterek) rekultivációja is a vonatkozó jogszabály előírásai alapján, ez-

zel biztosítva, hogy az egyes környezeti elemek szennyezése ne következzen be 
sem a szennyezőanyagok felszín alatti és felszíni vizekbe mosódása kapcsán, sem 
pedig a por levegőbe jutása által. A rekultivációs feladatok végrehajtását 2020 év 
során is folytatták�

Az MVM MIFŰ Kft. minden tevékenységét úgy szervezi és végzi, hogy minimális 
legyen a hulladékképződés. A háztartási hulladékok elszállítása rendszeres, szer-
ződéses megbízás keretében történik. 

Az erőművek üzemeltetése során a következő veszélyes hulladékok keletkeznek: 
ásványolaj alapú, klór vegyületet nem tartalmazó motorolaj, olajszűrők, veszélyes 
anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, (olajos rongy), akkumu-
látor� 

A karbantartási, szervizelési, felújítási-rekonstrukciós szerződéseket a társaság 
úgy köti, hogy a kivitelezők/alvállalkozók a tevékenység végzése során keletkező 
hulladékaikat elszállítsák.

A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és nyilvántartását 
az előírások szerint végezték. A keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésére mű-
szakilag zárt kivitelezésű üzemi gyűjtőhelyekkel rendelkezik a társaság. 

Kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy létesítményeikben hosszú élettartamú 
segédanyagok kerüljenek felhasználásra, ezáltal is megelőzve a veszélyes hulla-
dékok keletkezését�

Büszkék arra, hogy 2020-ban a keletkező hulladék 96%-a hasznosításra került.

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. törekvése, hogy minden tevékenysé-
get úgy tervezzen meg és végezzen el, hogy az biztosítsa a hulladékképződés 
megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökken-
tését, a hulladék hasznosítását, illetve környezetkímélő ártalmatlanítását.

19. ábra: Hasznosításra és ártalmatlanításra átadott hulladékok megoszlása az MVM 
Csoportban
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A hulladékban rejlő anyag, energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulla-
dék lehető legnagyobb arányú újrahasználatra való előkészítésére, valamint a 
nyersanyagok hulladékkal történő helyettesítésére.

A társaság elkötelezte magát a fenntartható fejlődés mellett, ez megjelenik az In-
tegrált Vállalatirányítási Rendszer szerinti politikákban, céljai meghatározásában, 
a munkatársak környezet- és energiatudatos képzésében, gondolkodásmódjában. 
Ennek megfelelően a vállalatnál prioritást kapnak a veszélyes anyagok felhaszná-
lásával, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Mindezek mellett a társaság kiemelt figyelmet fordít munkavállalói szemléletének 
formálására, amelyet a környezet védelmét szolgáló felvilágosító kommunikáció-
val, jó gyakorlatok elterjesztésével – szelektív hulladékgyűjtés, használt elemek 
begyűjtése, papírfogyasztás csökkentése – tesz meg.

A társaság Integrált Vállalatirányítási Rendszerének céljai között évről-évre ki-
emelt szerepet kap – többek között – a papírfelhasználás csökkentése. A Környe-
zetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) céljai között ötödik éve szerepel a papírfel-
használás csökkentése. A felhasznált papírmennyiség csökkentése és a kétolda-
las nyomtatás elterjesztése érdekében figyelemfelhívó táblák találhatóak a 
társasági nyomtatók mellett�

A környezettudatos gondolkodás elősegítése, fejlesztése érdekében telephelyei-
ken rendelkezésre állnak speciális elemgyűjtő-tartályok, amelyek a dolgozók ház-
tartásából származó elhasznált elemek és akkumulátorok begyűjtését és tárolását 
szolgálják, ahonnan megfelelő kezelő szervezethez kerülnek elszállításra. Ezen jól 
bevált gyakorlat folytatása továbbra is a célkitűzéseik között szerepel.

A nem települési, nem veszélyes szelektíven gyűjtött frakciók (fém-, műanyag-, 
papír-, fa hulladékok) újrahasznosításra kerülnek a megfelelő engedéllyel rendel-
kező hulladékátvevő által. 

A hasznosítható ipari hulladékok – a fém hulladékok – tekintetében a nagyobb 
mennyiségű gázmérő órák selejtezése miatt növekedett a mennyiség 2020-ban 
(2019. évhez képest).

A veszélyes hulladékok közül a szennyezett textíliák, a felitató anyagok és a szeny-
nyezett csomagolási hulladékok kerülnek ártalmatlanításra. A veszélyes összete-
vőt tartalmazó elektromos berendezések és elektronikai hulladékok pedig egyéb 
módon kerülnek újrahasznosításra.

Az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.-nél 2020-ban közel 28%-kal több hulladék 
keletkezett, mint jogelődjénél, az MVM OVIT Zrt.-nél a 2019. év ugyanezen idő-
szakában. Ezt részben az eredményezte, hogy az átszervezésből, költözésekből, 
illetve átalakításokból kifolyólag több selejtezésre és lomtalanításra került sor.

A Paksi Atomerőművet érintve elmondható, hogy 2020-ban 532,5 tonna veszé-
lyes termelési hulladék keletkezett az erőműben: elsősorban olajjal szennyezett 
hulladék – rongy, iszap, fáradt olaj, olajos víz – veszélyes anyaggal szennyezett 
csomagolási hulladékok és göngyölegek – pl. festékes, olajos, vegyszeres göngyö-
legek –, habképző anyag, technológiai vegyszer, bórax hulladék, azbesztes szige-
telés, elektronikai hulladék. 

A veszélyes hulladék mennyiségének változását alapvetően az adott évi tervezett 
karbantartások és felújítások volumene határozza meg.

A 2020-ban keletkezett veszélyes hulladék mennyisége lényegesen több a ko-
rábbi évek mennyiségeinél, aminek oka, hogy két blokkon turbina olajcsere volt. A 
turbina olajcserékből több mint 300 m3 hasznosítható fáradt olaj származott.

Az atomerőmű a nem veszélyes termelési hulladékokat a háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladékoktól és a veszélyes hulladékoktól elkülönítetten, az üzemi gyűj-
tőhelyen szelektív gyűjtés céljára kijelölt gyűjtőhelyen, ill. az erre kijelölt raktárak-
ban gyűjti. 
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A Paksi Atomerőmű 2020-ban a nem veszélyes hulladékai kb. 88%-át hasznosí-
totta, valamint kb. 12%-át ártalmatlanította.

Az erőművi karbantartások alkalmával nagy mennyiségben keletkeznek különbö-
ző fajtájú termelési hulladékok, amelyek gyűjtése egymástól elkülönítve, szelektív 
módon történik. Az atomerőmű leggyakoribb nem veszélyes termelési hulladékai 
a papír, a fém, a fa, a kőzetgyapot, a kábel, az üveg és a műanyag. Az atomerőmű 
ipari hulladék anyagraktárából az összegyűjtött papírhulladék, valamint a fémhul-
ladékok döntő része további hasznosításra kerül. 

A nagy mennyiségnövekedés oka a nem veszélyes termelési hulladékok esetében 
az, hogy a Paks II Atomerőmű Zrt. terület-előkészítő munkái során jelentős meny-
nyiségű szénacél csővezeték lett felszedve, amelyből nagy mennyiségű vashulla-
dék keletkezett�

Jelentős kiömlések 

2020 őszén a Paksi Atomerőmű üzemi területén található egyik ammóniatároló 
tartályt egy villástargonca kilyukasztotta. A baleset következtében az ammóniatá-
roló tartályból 0,5 m3 25%-os koncentrátumú ammónia folyt ki a területre. Szemé-
lyi sérülés nem történt, az erőmű működését nem befolyásolta az eset. A terület 
lehatárolásra került. A környezeti szennyezés mértékének megállapítására a min-
tavételezés megtörtént, a tűzoltóság elvégezte az ammónia sérült tartályból való 
átfejtését és a talajra kifolyt mennyiség vízzel való semlegesítését. A talajminta 
kiértékelése során a laborvizsgálatok a környezetvédelmi rendeletben előírt határ-
értéken belüli ammónia tartalmat állapítottak meg.

A Magyar Földgáztároló Zrt. zsanai telephelyén egy DN50-es vezeték szigetelő-
karima-párjánál a vezetéken keletkező pontkorrózió okozott kondenzátum szivár-
gást, amelynek következtében 0,1 m3 szennyezte el a talajt. A kárelhárítás során a 
szennyezett talaj kitermelése megtörtént, a felszín alatti közeg állapotát a meglé-
vő monitoring hálózat segítségével nyomon követik. A környezetvédelmi hatóság 

a zárójelentést elfogadta, további beavatkozás a szennyezéssel érintett területen 
nem szükséges�

Az MVM Démász Áramhálózati Kft.-nél két esetben fordult elő transzformátorolaj 
kiömlése:

    Csólyospáloson oszloptörés miatt a transzformátor leesett és a benne lévő olaj-
ból 0,1 m3 kifolyt a talajra. A szennyezést követő kármentesítés keretében meg-
történt a talajcsere és a mintavétel, amelynek eredménye azt bizonyítja, hogy a 
kármentesítés elvégzése megfelelően történt. A kitermelt szennyezett földet 
engedéllyel rendelkező vállalkozó elszállította.

    Kecskeméten egy betonházas transzformátorban (BHTR) zárlat miatt az edény 
felhasadt, a 0,2 m3 olaj a kármentő beton medencébe került, amelyből az olajat 
eltávolították. Környezetszennyezés nem történt.

Zaj

Az MVM Csoport működése során számos olyan tevékenység van, amely zajkibo-
csátással jár. Az érintett tagvállalatok a tevékenységüket igyekeznek úgy végezni, 
hogy a telephelyek környezetében élő lakosságot a lehető legkisebb zajterhelés 
érje� A tagvállalatok rendszeres zajmérésekkel és bizonyos esetekben zajcsökken-
tő beruházásokkal csökkentik zajkibocsátásukat.

A leggyakoribb zajhatással járó tevékenységek a transzformátorok működése, a 
gázhálózatok nyomásszabályozóinak működése, illetve a szállításból és rakodás-
ból származó zajhatások�

A zuglói 220/120/10 kV-os transzformátor állomás kapcsán még 2016. év végén 
érkezett zajpanasz. Ennek kapcsán a zajvédelmi intézkedési terv első lépéseként 
előírt transzformátor cseréje megtörtént, a második lépésben előírt transzformá-
tor cseréjére a 2020. év második félévében került sor, amelynek következtében a 
zajterhelés akkreditált mérésekkel igazoltan a szükséges mértékben lecsökkent�
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Nukleáris környezetvédelem

Radioaktív hulladékok

A nukleáris alapú villamosenergia-termelés elkerülhetetlen melléktermékei a ra-
dioaktív hulladékok, amelyek kezeléséről, átmeneti és végleges tárolásáról gon-
doskodni kell�

A radioaktív hulladék olyan, további felhasználásra már nem kerülő radioaktív 
anyag, amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető közönséges hulla-
dékként�

Kis és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladékok

Az atomerőmű 2020. évi üzemeltetése során keletkezett szilárd radioaktív hulla-
dékok főbb forrásai az alábbiak:

    Elhasználódott és felaktiválódott vagy felületileg szennyezett szerelvények, be-
rendezések, csővezetékek, hőszigetelések.

    Átalakításokból származó építési anyagok (pl. betontörmelék, faanyag, üveg), 
illetve különböző elszennyeződött fémhulladékok, kábelek.

    Karbantartó műhelyekben képződött fémhulladékok, elhasználódott szerszá-
mok, forgácsok.

    Karbantartás és üzemeltetés során keletkezett ún. „puha” hulladékok (ruhák, 
egyéni védőfelszerelések, szűrőbetétek, törlőrongyok, fóliák). 

A zsákos gyűjtésű hulladék döntő többségét az elhasznált kiegészítő védőfelsze-
relések adták, amelyekből 2020-ban is a megelőző évekhez hasonló mennyiséget 
használtak fel. A hordós gyűjtésű hulladékokba különböző elhasznált alkatrészek, 
szerkezeti elemek, szigetelő anyagok, szennyezett munkaeszközök stb. kerülnek, 
amelyek tömegük vagy méretük miatt nem helyezhetők műanyag zsákokba.

2020-ban, az üzemeltetésből 337 darab kis és közepes aktivitású szilárd hulladé-
kot tartalmazó hordó keletkezett, ez a mennyiség 21 hordóval több az előző évi-
nél, és alatta marad az átlagos mennyiségnek. A 2020. december 31-i állapot 
szerint 9 562 darab kis és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladékot tartal-
mazó hordót tárol a Paksi Atomerőmű az erőművön belüli átmeneti tárolókban.

A 337 darab hordóból 275 darab kis aktivitásúnak, míg 62 darab közepes aktivi-
tásúnak bizonyult a hordó felületétől 10 cm-re mért dózisteljesítmény alapján. 

Nagyaktivitású szilárd radioaktív hulladékok

A Paksi Atomerőműben az erőmű fennállásától 2020. december 31-ig nettó 
49,03 m3 (bruttó 103,47 m3) nagy aktivitású hulladék képződött. Ebből nettó 0,40 
m3 (bruttó 0,76 m3) keletkezett 2020-ban.

A nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékok esetén a nettó térfogat a hulladék 
geometriai méretei alapján számított értéket, míg a bruttó térfogat az elhelyezés-
hez szükséges tároló térfogatigényét jelenti�

A nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékok erőművön belüli átmeneti tárolása 
az ellenőrzött zónában az erre a célra kialakított tárolócsövekben történik. Az itt el 
nem helyezhető méretű hulladékokat, ideiglenes jelleggel, az erre kijelölt helyisé-
gekben lehet elhelyezni�

Folyékony radioaktív hulladékok

A folyékony radioaktív hulladékok fő típusai:

    bepárlási maradékok (sűrítmények),
    dekontamináló oldatok,
    evaporátor savazó oldat,
    elhasznált primer köri ioncserélő gyanták,
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    aktív iszapok,
    aktív oldószerkeverékek,
    elszennyeződött technológiai bórsavoldatok.

Az atomerőmű ellenőrzött zónájában különböző forrásokból, radioaktív izotópokat 
tartalmazó vegyszeres hulladékvizek keletkeznek. Ezekben a kis szárazanyag tar-
talmú (3-5 g/dm3) oldatokban a primerkör vízüzeméhez, dekontaminálási célokra, 
a víztisztítók regenerálására, és a reaktorteljesítmény finomszabályozására hasz-
nált oldott vegyszerek találhatók meg. Az összegyűjtött hulladékvizek vegyszeres 
kezelés után bepárlásra kerülnek kb. 200 g/dm3 bórsav koncentrációjú sűrítmény-
nyé. 2020-ban összesen 178,9 m3 bepárlási maradék keletkezett�

Elhasznált primer köri ioncserélő gyantákból 2020-ban 17,3 m3 keletkezett� Kije-
lenthető, hogy a rendelkezésre álló 870 m3 tárolókapacitás várhatóan elegendő 
lesz az erőmű meghosszabbított üzemideje alatt keletkező mennyiségek átmene-
ti tárolására is ( jelenleg összesen kb. 282 m3-t tárolnak).

2020-ban 2,18 m3 aktív oldószerkeverék keletkezett. A szennyezett olajok és 
szerves oldószerek szűrése gyöngykovafölddel történik. Ez a szűrés igen egysze-
rű eszközöket igénybe véve is kedvező eredményt ad. Az eddigi üzemeltetés so-
rán 2020. december 31-ig 37 hordó olajos gyöngykovaföld-hulladék keletkezett.

A primer köri rendszerekben, meghatározott technológiai rendeltetéssel, több 
ezer köbméter különböző koncentrációjú bórsavoldat van, amelyekben az üzemel-
tetés során mikron, illetve szubmikron méretű aktív szennyeződések gyűlnek ösz-
sze. Ezeket hagyományos szűréssel, a beépített ioncserélőkkel jó hatásfokkal nem 
lehet eltávolítani. 

Eltávolításuk a kiépítésenként telepített üzemi ultraszűrőkkel történik, amelynek 
segítségével a tisztított oldatok a technológiába visszaforgathatók, újrahasznosít-
hatók, így nem keletkezik belőlük radioaktív hulladék. 2020-ban a laborvizsgála-
tok (átlátszóság, alfa- és gamma-spektrometriai analízis) eredménye alapján vala-

mennyi szűrési program kitűnő eredménnyel zárult, a megtisztított oldatokat a 
különböző primer köri rendszerekben ismételten felhasználták. Az összes meg-
szűrt és újrahasznosított mennyiség 26 856 m3 volt�

Radioaktív hulladékok átmeneti tárolása

A radioaktív kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok átmeneti tárolásának célja a 
hulladékok ellenőrzött, ideiglenes tárolása a végleges elhelyezést megelőzően. Az 
előző években keletkezett mennyiséggel együtt 2020. december 31-én az atom-
erőműben tárolt mennyiség 9 562 darab 200 literes, hulladékot tartalmazó hordó.

Szilárd radioaktív hulladékok minősítése

2020-ban a Paksi Atomerőmű területén 407 db 210 dm3-es térfogatú, hordóba 
tömörített, tömörítetlen, illetve víztelenített iszap kis- és közepes aktivitású radio-
aktív hulladék képződött az üzemeltetésből és a hulladékok kezeléséből. Ebből 
350 db (86%) kezelt, és 57 db (14%) kezeletlen (pl. magas nedvességtartalmú 
iszap, ami ülepedés után kezelhető) hordó.

A 350 db kezelt hordóból 325 hordó (92,9%) került minősítésre, ezek típusonkén-
ti eloszlása összhangban van az elmúlt években keletkezett hordók hulladék típu-
sonkénti eloszlásával:

    250 db hordó (76,9%) tömörített hulladék (T),
    74 db hordó (22,8%) nem tömörített hulladék (N),
    1 db (0,3%) víztelenített iszapot tartalmazó hordó (I).

A 2020. évben képződött 407 db hordóból 325 db hordó (79,9%) aktivitáskon-
centráció és izotóp-összetétel szerinti minősítését végezte el a Paksi Atomerőmű. 
Ezeken kívül 221 db, 2020 előtt keletkezett hordót mértek. 2020 során összesen 
546 db hordó minősítésére került sor. Az 546 db minősített hordó hulladéktípu-
sonként az alábbi eloszlást mutatja:
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    254 db hordó (46,5%) tömörített hulladék (T),
    291 db hordó (53,3%) nem tömörített hulladék (N),
    1 db hordó (0,2%) víztelenített iszap hulladék (I).

Környezetellenőrzés

A nukleáris környezetvédelmi ellenőrzés alapvető feladata 2020-ban is az volt, 
hogy egyrészt folyamatosan kontrollálja a radioaktív anyagok erőműből történő 
kibocsátását, másrészt széleskörűen vizsgálja azok közvetlen környezeti megje-
lenését. Az ellenőrzés kétszintű: a távmérő hálózatok évente mintegy 3,5 millió 
adatot szolgáltatva állandóan mérik, monitorozzák a legfontosabb kibocsátási  
és környezeti sugárzási mennyiségeket, valamint a meteorológiai jellemzőket, az 
ér zékeny laboratóriumi vizsgálatok pedig kiegészítik, pontosítják a távmérési 
eredményeket. A folyamatos és lehetőség szerint reprezentatív mintavételek éves 
száma közel tízezer, az analízisük révén kapott, többnyire nuklidspecifikus adatok 
száma ennek két-háromszorosa. Az erőmű nukleáris környezeti hatásának megí-
télése elsődlegesen a kibocsátások izotópszelektív radioaktív kibocsátási korlá-
tokhoz való viszonyításán alapul.

Az atomerőmű Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerének feladata, 
hogy közvetlen környezeti mérésekkel is bizonyítsa, az erőmű normál üzemben 
nincs a megengedettnél nagyobb hatással a környezetre. Az erőmű környezeté-
nek sugárvédelmi ellenőrzése részben távmérő rendszereken, részben mintavéte-
les laboratóriumi vizsgálatokon alapul. A laboratóriumi vizsgálatok kiterjednek 
mind a környezeti közegekre, mind a tápláléklánc elemekre. Ez éves szinten körül-
belül 4 000 minta feldolgozását és mérését jelenti.

2020-ban is, az előző évekhez hasonlóan, típusvizsgálattal és hitelesítéssel ren-
delkező dózismérő rendszert használtak az összes mérőponton a környezeti gam-
ma-sugárzás dózisteljesítményének mérésére. Az A- és G-típusú állomások 1,5 
km-es, a B24, L25 és C-típusú állomások 30 km-es körzetben helyezkednek el az 
erőmű környezetében. A C-típusú állomásokon és az L25 mérőponton Al2O3 pel-

letet tartalmazó POR TL környezeti dózismérő, a G-típusú állomásokon BITT 
RS03/232 típusú mérőszonda van telepítve. Az A1-A9 és B24-es állomáson POR 
TL környezeti dózismérő és a folyamatos monitorozást szolgáló BITT RS03/232 
típusú mérőszonda párhuzamosan szolgáltat adatot. Megállapítható, hogy a 
2020. évi környezeti TL-dózismérési adatokból nem lehet a Paksi Atomerőmű já-
rulékára következtetni. Ugyanezt mutatják a BITT-szondák 10 perces mérési 
eredményeinek hosszú idejű, havi átlagai is. Ez összhangban van a radioaktív 
anyagok normál üzemi légköri kibocsátásaiból levonható következtetéssel, amely 
szerint az erőműtől származó járulék nagyságrendekkel kisebb a természetes hát-
térsugárzás dózisteljesítményénél, illetve annak ingadozásánál, és így közvetlen 
dózismérési módszerekkel nem mutatható ki.

A mérési eredményeket a 20� ábra foglalja össze�

20. ábra: A környezeti gamma-sugárzás átlagos dózisteljesítménye 2020-ban a távmérő- 
és mintavevő állomásokon POR TL dózismérővel, valamint BITT-szondával mérve
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A kibocsátott radioaktív izotópok közvetlen környezeti megjelenésével kapcsolat-
ban azt tapasztaltuk, hogy azok még az igen érzékeny vizsgálati módszerek mel-
lett 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 mesterséges radioaktív izotóp. 

A dunai iszapminták, valamint az állomások környezetében vett talajminták és 
fűminták egyikében sem találtunk az erőműtől származó radionuklidot. A halasta-
vak víz- és iszapmintáiban szintén nem lehetett kibocsátásból származó radioak-
tív izotópot 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 pedig együttvéve 0,1 mBq/dm3-nél kisebb 
volt. A tej- és halmintákban kibocsátásból származó radioaktív izotóp nem volt 
kimutatható.

Összegezve a nukleáris környezet-ellenőrzés 2020. évi mérési eredményeit kije-
lenthető, hogy a Paksi Atomerőmű hatása a környezetre sugárvédelmi szempont-
ból elhanyagolható�

Biodiverzitás

A biodiverzitás – más néven biológiai sokféleség – megőrzése az emberi létezés 
fennmaradásának egyik feltétele. A környezeti élőhelyekben okozott bárminemű 
változás hatással lehet a biológiai sokféleségre, valamint az élővilágnak az élőhe-
lyével kialakított harmonikus kapcsolatára. Ezt a hatást muszáj csökkentenünk, 
ugyanis a különböző állatfajok kihalásának legfőbb oka az élőhelyek átalakulása 
és pusztulása. Az élővilág változatosságának megőrzése tehát több szempontból 
is elengedhetetlen�

Az MVM Csoport biodiverzitásra gyakorolt hatását leginkább az erőművek műkö-
dése, a hálózatok üzemeltetése és az ezekhez kapcsolódó feladatok ellátása idézi 
elő. A kifejtett hatások sokfélék lehetnek, a napelemekhez kapcsolódó poláros 
fényszennyezéstől a nagyfeszültségű távvezetékek környezetében a madarakat 
fenyegető áramütésig. Ebből kifolyólag a Csoport az alábbiakban ismertetettek 
szerint veszi figyelembe a tevékenysége során a biológiai sokféleség megőrzését. 

Az MVM OVIT Zrt. és az MVM XPert Zrt. tevékenységéből adódóan előfordulhat, 
hogy kivitelezési munkáikat védett területeken (nemzeti parki, illetve természetvé-
delmi területek, tájvédelmi körzetek, Natura 2000-es területek, valamint különle-
ges vagy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek) vagy azok közvetlen 
szomszédságában kell, hogy végezzék. Ezekben az esetekben külön előírások vo-
natkoznak az adott munkavégzés folyamataira. A társaságok fontosnak tartják a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal és a nemzeti parkok igazga-
tóságaival meglévő szoros kapcsolat fenntartását, a környezet- és természetvé-
delmi szempontok betartását�

A talaj- és termőföldek védelménél fontos a termőréteg megfelelő letermelése és 
termőtalajként történő felhasználása, az időleges termelésből kivont termőföld, il-
letve talaj esetében a taposott területek nagyságának minimalizálása, gödörásás-
nál a termőtalaj külön depóniákban való elhelyezése, valamint a talajtakaró felesle-
ges (olajfolyás, hulladék szakszerűtlen elhelyezése miatti) terhelésének elkerülése. 

BIO103-1
BIO103-2
BIO103-3

304-1
304-2
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Alapozás során várható a talajvíz megjelenése a munkagödrökben. Ilyenkor a fel-
szín alatti vizek védelme, valamint a zavartalan munkavégzés víztelenítés végre-
hajtásával oldható meg, amely szivattyúzással végezhető el. Szárazság esetén a 
munkaterület földutakon történő megközelítése során por felverődés, porszeny-
nyeződés léphet fel, mely mérsékelhető a járművek haladási sebességének mini-
malizálásával�

A depóhelyek, melyek különböző anyagok, gépek, eszközök tárolására szolgálnak, 
kialakításánál a műszaki szempontok mellett mezőgazdasági és természetvédel-
mi szempontból a legértéktelenebb területeket veszik igénybe� 

A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor ( raktározás, szállítás, tárolás, 
alkalmazás) a környezet veszélyeztetésének kockázata megfelelő védelmi, bizton-
sági intézkedések alkalmazásával meghatározott mértékűre csökkenthető vagy 
kizárható� 

A Paksi Atomerőmű ~5 km2 területű üzemi területe szomszédos a Duna mentén 
kijelölt – a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt – Natura 2000 terü-
lettel� 

Az atomerőmű a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Park között 
helyezkedik el. A terület az emberi beavatkozás ellenére is bővelkedik természeti 
kincsekben. A homoki gyepek, a mocsári, lápréti, ligeti növényzet (Régi- és Új-Bri-
nyó), az égeres láp-mocsár erdő, a dunaszentgyörgyi fás legelő, a paksi Ürge-me-
ző, a paksi Duna-ártér számos védett növény- és állatfaj számára nyújt élőhelyet. 

A melegvíz Dunába történő visszavezetésének (a melegvizes csatornán keresz-
tül) hatására a Dunában található összes biomassza mennyisége is nagyobb, mint 
a felsőbb szelvényekben. A beömlés alatti néhány kilométeres szakasz vízi élővi-
lága az egyik leggazdagabb faji összetételű a térségben. Különböző gázlómada-
rak nagy előszeretettel táplálkoznak ott, különösen akkor, amikor télen a környező 
tavak befagynak. Az atomerőmű felmelegedett hűtővizének és szennyvizének a 

Duna vízminőségére és élővilágára gyakorolt hatását a 2000/60/EK Európai Par-
lamenti és a Tanácsi irányelv, a Víz Keretirányelv elvárásainak megfelelő módszer-
tannal háromévente ellenőrzik. A környezetvédelmi engedélyben előírt módon, a 
vegetációs időszakban negyedéves vizsgálatokra került sor. Az eddigi vizsgálatok 
eredményei megerősítették, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló, valamint 
a Natura 2000 jelölő halfajok populációjának nagyságára a melegvíz kibocsátás 
jelentősebb hatással nincs.

Távvezeték létesítések során előzetes egyeztetés, karbantartási munkáknál előze-
tes tájékoztatás történik a munka elvégzéséről, majd a munkák befejezését köve-
tően az okozott károkat minden esetben felmérik és megtérik. Üzemzavar elhárí-
tási munkák esetében ugyanakkor az érintetteket utólagosan értesítik a munka-
végzésről, a munkák befejezését követően az okozott taposási károk minden 
esetben felmérésre és megtérítésre kerülnek. 

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.-nél a gázelosztó vezetékek létesítése 
során, annak minden fázisában, a tervezésben éppúgy, mint a kivitelezésben fő 
szempont a természet védelme. Ennek érdekében a tervezések során kellő körül-
tekintéssel járnak el, hogy a vezetékfektetések minél kevesebb fakivágással, cser-
jeirtással, tájrombolással járjanak, valamint a helyreállítás megfelelő minőségben 
elkészüljön. A kivitelezések lehetőség szerint a vegetáció nyugalmi időszakában 
történnek. A termőföldön történő beruházásokat a társaság úgy tervezi és valósít-
ja meg, hogy a létesítmények elhelyezése az érintett és a környező területeken a 
talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. 

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. a védett természeti értékeket és területeket 
a kivitelezései során lehetőség szerint kikerüli. A tervdokumentáció jóváhagyására 
csak akkor kerül sor, ha a folyamat eleget tesz a védett természeti értékekkel és 
területekkel kapcsolatos elvárásnak� A természeti érték igénybevételével járó te-
vékenység – a beruházás, építés, létesítés tervezése, kivitelezése – során biztosí-
tott, hogy a természeti értékek csak a lehető legkisebb mértékben károsodjanak. 
A társaság a tervezőtől megköveteli, hogy a tervezés során vegye figyelembe a 
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védett természeti területeket és értékeket. A tervező az engedélyeztetési eljárás 
során köteles egyeztetni az illetékes hatósággal az engedély elnyeréséről. A terv-
nek tartalmaznia kell a beavatkozások/beruházások konkrét területi határait, idő-
pontját, a munkálatok elvégzéséhez szükséges felvonulás, területfoglalás helyszí-
neit, a nyomvonalat, a tereprendezést és a védett természeti értékekre vonatkozó 
speciális előírásokat. Ha releváns, a tervező megkéri az illetékes önkormányzattól 
a zöldfelület gazdálkodás kezelői szakvéleményt és a kivitelezési munka végzése-
kor a társaság ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak maradéktalan betartását. 

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. Magyarország déli részén üzemeltet szabad-
vezetéki villamosenergia-hálózatot. Földrajzi elhelyezkedés tekintetében Békés, 
Csongrád, Bács-Kiskun megyében, valamint Pest megye déli részén 1  000 km 
nagyfeszültségű, 12 000 km középfeszültségű és 18 000 km kisfeszültségű sza-
badvezeték jórészt szárazföldi ökoszisztéma felett helyezkedik el� A társaság az 
üzemeltetési helyszíneken vezetékjogi bejegyzéssel vagy tulajdonjoggal van jelen. 

A társaság szívesen támogat a természetvédelemhez bármilyen szinten köthető 
pályázatokat, immár 28. alkalommal írta ki a naturArt – Magyar Természetfotósok 
Szövetsége Magyarország és Közép-Európa legrangosabb természetfotós pályá-
zatát. A „Lenergy – Az Év Természetfotósa 2020” a korábbi évekhez hasonlóan 
ezúttal is izgalmas versengést hozott. A naturArt – Magyar Természetfotósok 
Szövetsége 30 esztendővel ezelőtti megalakulása után első feladatai egyikeként 
olyan fotópályázat megrendezését tűzte ki célul, amely alkalmas arra, hogy a ma-
gyar természetfotósok évről évre összemérhessék képességeiket, és a nagykö-
zönség előtt is bemutathassák legszebb alkotásaikat. A pályázat csaknem 30 
éves történetében most érkezett a legtöbb kép: 4  114 db. Az értékes, komoly 
szakmai elismerést jelentő díjakért az utolsó fordulóban 111 mű versengett. A 
díjakat 2020. november 3-án online díjátadó keretében adták át, a Magyar Termé-
szettudományi Múzeumban pedig megnyílt a pályázat legjobb képeiből rendezett 
kiállítás, és bemutatták a döntőbe jutott fotókból összeállított, Az év természetfo-
tói – Magyarország 2020 című kötetet is, amely két nyelven, angolul és magyarul 
is megjelent� 

Az MVM Energy Romania S.R.L. esetében az Úz-völgye élővilága a legérintet-
tebb a biodiverzitási szempontok által�

A Csíki-havasokhoz tartozó Úz-völgye a Nemere-Lapos Natura 2000-es terüle-
ten található. A természetmegőrzési terület adatlapja szerint értékes bükkerdők, 
fenyőerdők és ártéri erdők színesítik a völgyet. Az emlősfaunáját a következő vé-
dett fajok alkotják: farkas (Canis lupus), barna medve (Ursus arctos), vidra (Lutra 
lutra), hiúz (Lynx lynx), közönséges denevér (Myotis myotis) és kis patkósdenevér 
(Rhinolophus hipposideros). Az Úz-folyó, annak mellékpatakjai és árterülete a kö-
vetkező védett kétéltűeknek ad otthont: tarajosgőte (Triturus cristatus), sárgahasú 
unka (Bombina variegata), kárpáti gőte (Lissotriton montandoni). Az Úz-folyón és 
annak két fő mellékpatakján (Baska és Veresvíz) működő vízerőmű rendszer leg-
főképp a folyóvizek halfaunáját érintik. Ennek tükrében 2015 óta halfaunisztikai 
monitorozás történik ezen víztesteken, összesen 20 mintavételi pontban tavasz-
szal és ősszel: minden vízbefogó és turbinaház fölött és alatt.

Az érintett vizek halfaunája a következő: 

   Baska: csak a sebes pisztráng (Salmo trutta) volt jelen minden alkalommal.
   Veresvíz: nagyon ritka a kövi csík (Barbatula barbatula) és a botos kölönte (Cot-

tus gobio), utóbbi csak az Úz-folyóval történő összefolyás fölött található meg; 
gyakoribb a fürge cselle (Phoxinus phoxinus); gyakori a sebes pisztráng.

   Úz: gyakori a botos kölönte és a sebes pisztráng, ugyanakkor gyakorinak mond-
ható a fürge cselle is, viszont nagyon alacsony egyedsűrűséggel van jelen. A 
kövi csík nagyon ritka és néha az alsóbb szakaszokról felúszik a Petényi-márna 
(Barbus petenyi) is.

Ezen fajok közül a botos kölönte és a Petényi-márna védett halfajok, viszont mivel 
csak a botos kölöntét érintik a befogók mint fragmentáló tényezők, ezért a Peté-
nyi-márnát nem vesszük figyelembe ebben a kontextusban. A botos kölönte na-
gyon gyenge mozgásképességgel rendelkezik, számára a 18-20 cm-nél maga-
sabb mesterséges akadály már gátló tényező. Emiatt fontos volt megvizsgálni a 
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létező hallépcsőket, melyek építésük idejében a sebes pisztráng környezeti igé-
nyeire voltak tervezve. A következtetés az volt, hogy ezek a lépcsők nem felelnek 
meg a botos kölönte mozgásigényének, emiatt a völgyben lévő populáció frag-
mentálva van (valószínű a fürge cselle és kövi csík populációk is). 2019 folyamán 
sikerült 3 befogó esetében olyan hallépcsőt tervezni és a kivitelezés engedélyez-
tetését elindítani, amelyek kis vízhozam esetén, amikor a turbinák nem működnek, 
biztosítani tudják a botos kölönte (és ezzel az összes jelen lévő halfaj) feljutását. 
Azokra az időszakokra, amikor a turbinák nem működnek, a folyó hosszanti kon-
nektivitása teljes mértékben vissza fog állni az érintett szakaszon. Ehhez társul 
még egy másik befogó lebontása, mellyel együtt már egy hosszú szakaszon sike-
rül visszaállítani a konnektivitást. Ennek a beavatkozásnak a hatása a további mo-
nitorozások során észlelhető lesz.

A MAVIR ZRt. több évtizede együttműködésre és jó szakmai kapcsolatra törekszik 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, illetve együttműködési 
megállapodásokra épülő közös gyakorlatot alakított ki a nemzeti park igazgatósá-
gokkal. Az együttműködési megállapodások minden esetben rögzítik a nyiladék-
tisztítás, a folyamatos karbantartás esedékes feladatainak természetvédelmi fel-
tételeit, amelyek a természetvédelmi érdekek figyelembevételével lehetőséget 
adnak a MAVIR ZRt. nagyfeszültségű távvezetékei alatt lévő, karbantartásokat 
igénylő területek kezelésére. Az ország egész területén valamennyi természetvé-
delmi jelentőségű területet érintő távvezetékre vonatkozóan természetvédelmi 
engedéllyel rendelkeznek a távvezetékek üzemeltetésére, karbantartására.

A MAVIR ZRt.-nél földterület használat, területfoglalás, illetve ennek kapcsán ta-
posási kár új távvezeték létesítése, karbantartása vagy üzemzavar megszüntetése 
esetén történhet. Ezen munkákat lehetőség szerint a vegetációs időszakon kívül 
végzik� 

A meglévő hálózat üzemeltetése, továbbá új távvezetékek, alállomások létesítése 
minden esetben a természeti környezetben valósul meg. Mindezt a természeti és 
társadalmi környezet igényeinek maximális figyelembevételével, minden részletre 

kiterjedő előkészítő munkával hajtják végre. A környezetvédelmi előírások mara-
déktalan betartása megfelelő alapot jelent az önként vállalt, az egész vállalatra 
kiterjedő „zöld” programok számára. A távvezetéki nyomvonalakon kísérletképpen 
– a távvezetékek ökológiai lábnyomának csökkentése céljából – bevezették a ter-
mészetközeli nyiladék karbantartást� 

A MAVIR ZRt. Madárvédelmi programja

A MAVIR ZRt. szakmai és civil szervezetek bevonásával több évtizede sikeres ha-
zai és Európa Uniós madárvédelmi programokat valósít meg, melyet két fő részre 
lehet osztani�

1. Ütközés elleni védelem (Túzok és a vonuló madarak védelmi programjai)

2. Költőhely biztosítás (Műfészek kihelyezési és megfigyelési program)

1. Ütközés elleni védelem

A nagyfeszültségű távvezetékek mentén az áramütés veszélye a madarakat nem 
fenyegeti. Azokkal való ütközéssel viszont számolnunk kell. Ebben a tekintetben 
leginkább a túzok populációk vannak veszélyben és az utóbbi évtized időjárásá-
nak gyors változása miatt a vonuló madarak is. Az elmúlt évek madárvédelmi 
programjainak keretében végzett kutatások bebizonyították, hogy a probléma 
megoldására egyedül a távvezetékek láthatóvá tételével van lehetőségünk. Ennek 
érdekében kutatásokat végzünk az Európában használt eszközök adaptálási lehe-
tőségei terén, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb módon akadályozzuk 
meg az ütközést. Az átviteli hálózat új elemeit a természetvédelmileg frekventált 
területeken, már madáreltérítő eszközök telepítésével tervezzük, viszont a jelenleg 
is üzemelő távvezetékek veszélyes szakaszaira utólag feszültségmentes időszak-
ban komoly szakmai feladatot és anyagi terhet jelent az eltérítő eszközök telepíté-
se. A problémakör megoldásának érdekében a legmodernebb technikát hívtuk 
segítségül. Ahol lehetséges, olyan eltérítő eszközöket alkalmazunk, melyeket drón 
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segítségével is lehet telepíteni. A módszer által kevesebb emberi erőforrás és ta-
posási kár mellett, feszültségmentesítés igénye nélkül is tudunk eszközöket tele-
píteni. A madáreltérítők telepítésére 3 éves programot dolgoztunk ki, melynek 
megvalósításával a jelenlegi átviteli hálózat veszélyeztetett szakaszai láthatóbbá, 
ütközés szempontjából biztonságosabbá tehetőek.

A túzokvédelmi program

Az elmúlt évtized védelmi programját 2020-ban is folytattuk a Mosoni-síkon 400 
és 220 kV-os távvezetékek láthatóvá tételével. Az elmúlt években sikeresen tesz-
telt 645 db KS (Birdmark) eltérítő szerelvényt drón segítségével telepítettük. Az új 
eszköz nem csak mozog a szél hatására, hanem visszaveri a madarak szempont-
jából fontos tájékozódási lehetőséget adó ultraibolya sugarakat is, és a naplemen-
te utáni órákban fluoreszkáló fényt bocsát ki. A következő években tovább folyta-
tódik a láthatóvá tétel programja, nem csak a Mosoni-síkon, hanem a Kiskunság, a 
Bükk-fennsík és a Hortobágy túzokos élőhelyei környezetében is. 2020-ban a 
Mosoni–sík túzokos élőhelyeinek védelmi munkái mellett a Dabas térségében lévő 
élőhelyek feletti Martonvásár-Albertirsa 400kV-os nagyfeszültségű távvezeték 
jelölését kezdtük el, ami a 2021. évben is folytatódik. A térségben 2020-ban 713 
db KS típusú madáreltérítő szerelvényt telepítettünk.

A vonuló madarak védelmi programja

Az elmúlt évek kutatásai, a szerencsétlenül járt vonuló madarak ütközéses esetei 
rávilágítottak, hogy az időjárás változása a vonuló madarak tekintetében az eddig 
biztonságos, megszokott vonulási útvonalakat a ködös idő kedvezőtlen látási vi-
szonyai miatt veszélyessé teszik� 2015-ben a Szeged környéki Fehér-tó mellett a 
MAVIR ZRt. és az áramszolgáltató távvezetékeinek ütközve 92 daru pusztult el.

Ezt követően eddig összesen 10 245 db eltérítő szerelvényt telepítettünk a veszé-
lyeztetett távvezetékszakaszokon. Ennek hatására csökkent az ütközés veszélye, 
de nem szűnt meg teljesen. Ezért az eddig ismert legnagyobb biztonságot nyújtó 

RIBE eltérítő eszköz telepítését kezdtük meg az elmúlt években, mely kimondot-
tan a ködös időben segít tájékozódni a madaraknak az eddiginél sokkal nagyobb 
színes sziluett segítségével. 2020-ban fejeződött be újabb 290 db KS eszköz te-
lepítése, melytől a tökéletesebb védelmet várjuk.

Miközben a Szegedi térség veszélyeztetett területeinek láthatóságát biztosítottuk, 
2018. év végén 42 daru ütközésével a katasztrófa megismétlődött a Hortobágyi 
Nemzeti Park mentén húzódó távvezetékek mentén. 2019-re és 2020-ra elter-
veztük ennek a térségnek a biztonságossá tételét is több mint 50 millió forintos 
környezetvédelmi beruházás keretében. A védekezésnek már a második üteménél 
tartunk, amit 491 RIBE és 1 216 KS eltérítő telepítésével teljesítettünk. A területen 
először raktak fel a KS eltérítőknél nagyobb KLAMP10 típusú eltérítőket drónnal, 
úgy, hogy nem kellett a távvezetéket feszültségmentesíteni a munkálatok végre-
hajtásának idejére�

A somogyfajszi tájvédelmi körzet vizes élőhelyére is betervezték madáreltérítő 
szerelvények telepítését. 2020 nyarán a Hévíz-Toponár 400 kV-os távvezetékre 
86 db RIBE és 196 db KS madáreltérítőt telepítettünk.

2017-ben csatlakoztunk a DANUBEPARKS Európát átívelő programhoz, melynek 
keretében a Duna feletti távvezeték szakaszok láthatóvá tételét tűztük ki célul, 
mely azért szükséges, mert a vonuló madarak vándorlásuk során a folyó melletti 
élőhelyeken pihennek meg, ahol az esetleges távvezeték keresztezések veszélyt 
jelenthetnek nekik� 2018-ban pilot program keretében került sor drónos és hagyo-
mányos munkavégzés segítségével az első Duna-keresztezési szakasz RIBE és 
rotációs madáreltérítők telepítésére Ercsi térségében. Ezt követően 2019-ben 
ugyanennek a vezetéknek a kis Duna Szigetcsép feletti szakaszát tettük biztonsá-
gosabbá, 70 db RIBE és 160 db KS eltérítő telepítésével. A programot 2020-ban 
a Győr-Gabčikovo 400 kV-os távvezeték Duna feletti szakaszán folytattuk 90 db 
RIBE és 270 db KS madáreltérítő szerelvény felrakásával. A fenti célok elérése 
érdekében cégünk csatlakozott az Akadálymentes Égbolt nevű szerveződéshez 
(megállapodáshoz), ami az Agrárminisztérium irányításával a légvezetékek ütkö-
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zésvédelmi szempontból való biztonságossá tételét tűzte ki feladatául. Az egyez-
ményben vállalt kötelezettségünknek teljes mértékben megfelelünk�

2020. évben a MAVIR ZRt. partnerként pályázatot nyert a DANUBE FREE SKY 
LIFE európai uniós pályázaton, ahol 7 ország 15 szervezete vesz részt 7 éves fu-
tamidejű madárvédelmi programban. A program a túzok és vonuló madarak vé-
delmének érdekében jött létre� A 75%-os pályázati támogatás keretében a MAVIR 
ZRt. több mint 300 000 EUR értékű támogatásban részesül.

2. Költőhely biztosítása a fokozottan védett ragadozó madarak számára

A nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon költő madarak a fészek anyagának el-
sodródása miatt fáziskiesést okozhatnak� Ez az energiaszolgáltatás biztonságát 
és az ott fészkelő madarak életét egyaránt veszélyezteti. Mivel közel 20 évvel ez-
előtt az oszlopon költő madarak ágfészkeit elkezdték elfoglalni a fokozottan védett 
kerecsensólymok, melyek költési helyüket vesztették az urbanizáció hatására, a 
MAVIR ZRt. a természetvédelmi szakemberek bevonásával elkezdte a biztonsá-
gos élőhelyek kialakítását.

Jelenleg 497 db műfészek áll a ragadozó madarak rendelkezésére, melyeket a 
megfigyelések alapján telepítettünk. 2020-ban is sor került 13 költőláda telepíté-
sére (6 db kerecsensólyom és 7 db vércse láda). Az éves megfigyelések alapján 
közel 100 fészekben költöttek sikeresen a fokozottan védett kerecsensólymok� A 
maradék műfészkeket a védett státuszban lévő kabasólymok, és vörös vércsék 
foglalták be. Nőtt a műfészekben költő vándorsólymok létszáma is, akik csak az 
elmúlt évben figyeltek fel az oszlop adta költési lehetőségre. (A természetes élő-
helyeket egyre kevesebb esetben veszik igénybe az említett ragadozó madarak.) 
Az oszlopokon költő kerecsensólyom fiókákat a MAVIR ZRt. villamos, és a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) madárvédelmi szakemberei kö-
zösen szokták meggyűrűzni a kirepülés előtt. 2020-ban a tervbe vett 100 fióka 
gyűrűzését nem sikerült végrehajtani a koronavírus-járvány okozta korlátozások 
miatt�

2020. évben először került ki a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetbe távvezeték 
oszlopra olyan fészekalap, amire remélhetőleg a körzet egy részét képező so-
mogyfajszi fás legelőn élő réti sas fészket tud majd rakni és költeni fog hazánkban.

A kamerázási program 2020-ban folytatódott, a harmadik AFTER LIFE projekt (13 
NAT/HU/000183 „A kerecsensólyom és a parlagi sas táplálékbázisának megőrzé-
se a Kárpát-medencében”) keretében. A kamerákkal a kerecsensólymok, a vándor 
és a kabasólymok fészkelési szokásait, a fészekbe kerülő zsákmányösszetételt si-
került rögzíteni és elemezni. A LIFE program keretében beszerzett 15 fotócsapda a 
szakemberek javaslatai alapján 2020-ban is felkerült a madarak lakta műfészkekre. 
A velük végzett megfigyelések sikeresek voltak. A projektben működtetett 20 mű-
holdas nyomkövető a madarakra erősítve, lehetőséget adott az oszlopokon költő 
madarak revírjeinek (életterületeinek), zsákmányejtési szokásainak és vándorlásuk 
megfigyelésére. A vizsgálatok rámutattak, hogy a sólymok legfontosabb táplálékát 
jelentő ürgepopulációk kihalófélben vannak. Csupán az oszlopokon való költőhely 
nem lesz elég a sólyompopulációk csökkenésének megakadályozásához, ürgetele-
pítésre van szükség, melyet pilot programként a nemzeti parkok elkezdtek.

Megvédett és helyreállított élőhelyek

A napelempark építési és szerelési tevékenység során a természetes élőhelyek és 
mezőgazdasági területek esetenként károsodhatnak (erdőirtás, zöldkár), ezért a 
terep helyreállítására rekultiváció keretében kerül sor, a terület tulajdonosok pedig 
kártalanításban részesülnek. A rekultivált terület nagysága 2020-ban 0,38 hektár 
volt, ami a 2019-es évben rekultivált területnek csupán a 33%-a.

A napelemparkok a szabályozási terv szerinti besorolásukat tekintve alapvetően 
kivett, beépítetlen területeken vagy különleges beépítésre nem szánt területeken 
létesültek, amelyek nem rendelkeztek semmilyen védelmi funkcióval, illetve nem, 
vagy csak igen ritka esetben álltak mezőgazdasági művelés alatt. Ebből adódóan 
a napelem parkok létesítése nem nagyon érintett környezetvédelmi szempontból 
érzékeny élőhelyeket.

304-3
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Az élőhelyek védelme érdekében viszont azokon a területeken, ahol NATURA 
2000 védettség vagy egyéb védelem fenn áll, ott a kivitelezési munkák megkez-
dése előtt minden esetben előzetes egyeztetésre kerül sor az MVM OVIT Zrt. és 
az illetékes nemzeti parki igazgatóság természetvédelmi őre között, a munkafo-
lyamatok végrehajtása során pedig a területileg illetékes környezetvédelmi ható-
ság előírásai az irányadóak.

Az MVM Mátra Energia Zrt. bányaművelései során az évszázadok nyomán kiala-
kult tájszerkezet és tájhasznosítás átalakult és tovább alakul. A rehabilitáció és 
tájrendezés hivatott a táj szerkezetének helyreállítására. A tájrendezés során töre-
kedni kell arra, hogy a táj potenciálja minél jobban megőrizhető legyen, illetve a táj 
rehabilitáció olyan feltételeket teremtsen, melyek a bányaműveléssel érintett tér-
ség ökopotenciáljának folyamatos, ismételt növekedését elősegítik. A környező 
érintett településeken kialakult igényekkel és a településrendezési tervekkel össz-
hangban a tájhasznosítás észszerűen kialakítható formái a jelenlegi tájrendezési 

terv alapján szerencsés egybeesést mutatnak. A tájrendezési tervet a bányák Mű-
szaki Üzemi Tervének elfogadó határozata hagyja jóvá� 

A Mátrai Erőmű Zrt. erdőgazdálkodó, ebből adódóan az erdészeti hatósággal ál-
landó kapcsolatot tart. Az elmúlt években a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati osztálya és az Erdészeti Hatóságok 
visszajelzései alapján a tevékenységből eredő negatív hatás nem volt.

A helyreállított területek nagysága

    A visontai bányában: a tájrendezett terület 965 ha, amelyből földhivatali nyil-
vántartás szerint rendezett 645 ha, egyéb terület 2776 ha; 

    A bükkábrányi bányában: tájrendezett terület 286 ha, amelyből földhivatali nyil-
vántartás szerint rendezett 210 ha, egyéb terület 1076 ha.
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Környezeti értékelés 

Beszállítók környezeti értékelése

A szállítókkal kapcsolatos kockázatok kezelésére, teljesítményük értékelésére a 
cégcsoport tagjai szállítóminősítést végeznek, amely az alapvető cégadatok elle-
nőrzésén túl kiterjed a partner pénzügyi-jövedelmi helyzetének, tulajdonosi hátte-
rének, jogi helyzetének vizsgálatára. 

A szállítókkal kapcsolatos környezeti kockázatok kezelését a környezetvédelmi 
szempontból releváns beszerzések esetén végzik el. A szállítói minősítés során a 
szállító tevékenységéhez kapcsolódó engedélyek, tanúsítványok megléte és érvé-
nyessége kerül bekérésre. Tényleges ellenőrzés abban az esetben történik, amikor 
egy szállító engedélyköteles munkára jelentkezik, így biztosítja a beszerzési folya-
mat, hogy az adott partnerrel ne lehessen szerződést kötni, ha nincsenek meg a 
szükséges tanúsítványai és engedélyei. 

Különösen hálózatos cégek esetén kiemelt jelentőségű a beszállítók értékelése és 
felkészítése az adott területen történő munkavégzésre. A hálózatépítés, nyiladék-
tisztítási-gallyazási és fogyasztó csatlakozó/mérőhelyi munkák, valamint alépít-
mény munkák során kiemelten fontos a környezet védelme, emiatt ezen tevékeny-
ségek ellátása során valamennyi esetben munkabiztonsági és környezetvédelmi 
megállapodást kötnek valamennyi kivitelezővel.

AZ MVM Csoport összesen 5  031 beszállítóval dolgozott együtt 2020-ban, 
amelyből a helyi beszállítók aránya 93,64%. Ez a magas arány jelzi a vállalatcso-
port törekvéseit arra, hogy beszerzéseit a rövidebb szállítási utak révén minél ke-
vesebb környezeti terhelés mellett végezhesse el� 

A beszerzési tevékenységet ellátó szakterületek a környezetvédelmi szempontból 
relevánsnak ítélt, az MVM Csoport hálózatos cégeivel szerződni szándékozó po-
tenciális beszállító vállalkozásokat szigorú kritériumrendszerének megfelelően, a 

szerződéskötést megelőzően átvilágítják. Ez 2020-ban mindössze 337 cég ese-
tében bizonyult szükségesnek. 2020-ban a hálózatos cégek összesen 25 új be-
szállítóval büszkélkedhettek. 2020-ban az MVM Csoportban 11 alkalommal volt 
potenciális negatív környezeti hatás a beszállítói lánccal összefüggésben (41. táb-
lázat)�

Környezeti hatások miatt érkezett panaszok

A környezeti hatásokat folyamatosan nyomon követi az MVM Csoport� A környe-
zeti hatás mértékének a kibocsátások és felhasználások mellett jó értékelését ad-
hatja a környezeti hatások miatt beérkezett, a panaszkezelési folyamatban kezelt 
esetek száma� A cégcsoport egészét tekintve 2020-ban környezeti hatással kap-
csolatos panasz nem érkezett�

41. táblázat: Beszállítói jelentős negatív környezeti hatások

Jelentős negatív környezeti hatások a beszállítói láncban, 
illetve az ezekre válaszul hozott intézkedések Mértékegység 2020

Környezeti hatások alapján értékelt beszállítók száma db 337

Negatív valós vagy potenciális környezeti hatással 
azonosított beszállítók száma db 11

Fejlesztési megállapodást kötött beszállító az értékelés 
alapján db 337

Fejlesztési megállapodást kötött beszállító aránya % 100

Beszállítók száma, akikkel a kapcsolatot megszüntettük 
az értékelés eredményeként db –

Beszállítók aránya, akikkel a kapcsolatot megszüntettük 
az értékelés eredményeként % –

KÉRT103-1
KÉRT103-2
KÉRT103-3
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Jogszabályok megsértése, bírságok

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok és 
szabályozások betartására, a környezetvédelmi engedélyek meglétére, a határér-
tékek betartására, a mérések rendszerességére és kellő mértékű elemzésére.

2020-ban öt alkalommal kapott bírságot az MVM Csoport:

A Paksi Atomerőmű egy alkalommal, néhány perc erejéig, 0,2 ºC-kal lépte túl a 
Dunába kibocsátásra kerülő és a befogadó víz hőmérséklete közötti előírt maxi-
mális 11 ºC-os különbséget, mellyel kapcsolatban a 200 000 Ft-os bírságot meg-
fizette. Az esemény szakmai értékelése és a szükséges megelőző intézkedések 
végrehajtása megtörtént�

Az MVM Mátra Energia Zrt. a 2019-es események kapcsán kapott bírságot 
19,556 millió Ft értékben, amelynek esedékessége 2020-ra tolódott. A bírság az 
alábbi tételeket tartalmazta: 

   a II. fokú vízminőségi kárelhárítással kapcsolatban felmerült költségek átterhelése
   a III. fokú védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek átterhelése
   eljárási költség
   vízszennyezési bírság.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nél 2020-ban egy esetben csatorna bír-
ság került kiszabásra, határérték túllépés miatt a Budapest, II. János Pál Pápa téri 
telephelyen. Az esetet követően a szivárgásvizsgálatra köteles berendezések elle-
nőrzését a társaság elvégezte, és a 288 000 Ft-os bírságot rendezte.

Az MVM OVIT Zrt. kiskunfélegyházi telephelye kapcsán az illetékes hatóság 
eljárást indított a telephely üzemeltetésével összefüggésben keletkező szenny-
vizek bevezetése által 2019-ben a Félegyházi vízfolyásban okozott vízszennye-
zés miatt, melynek értelmében vízszennyezési bírság (217 000 Ft) meg fizeté-
sére, valamint szennyezés-csökkentési ütemterv benyújtására kötelezte a tár-
saságot. A kötelezés teljesítése céljából további intézkedések meghatározására 
került sor�

Az MVM XPert Zrt. egyik munkavállalója által vezetett kisteherautót ADR szabá-
lyok ellenőrzése céljából 2020. szeptemberben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közúti ellenőrzés során félreállította. Az ellenőrzés 
során a veszélyes-áru szállításával kapcsolatos nem-megfelelőségeket állapítottak 
meg, melyeket a gépjármű vezetője elismert, ezért az MVM XPert Zrt. ellen hivatal-
ból hatósági eljárás indult. A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó rendelke-
zések megsértése miatt a hatóság 330.000 Ft-os bírságot szabott ki a társaságra. 

2020-ban a nem pénzbeli büntetések, illetve a konfliktuskezelési eljárás kereté-
ben megoldott ügyek száma egyaránt nulla volt.

307-1
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Társadalom 

A 2020. évi Integrált Jelentés társadalmi témájú fejezete az alábbi 14 lényeges 
téma alapján vizsgálja az MVM Csoport társadalmi szempontú fenntarthatóságát: 

Foglalkoztatás Munkavállalók  
és a vezetőség kapcsolata

Vészhelyzetre való 
felkészültség

Képzés és oktatás

Hozzáférés

Hátrányos megkülönböztetés 
kiküszöbölése

Közpolitika

Társadalmi gazdasági  
megfelelés

Helyi közösségekMunkahelyi egészség  
és biztonság

Folyamatbiztonság

Ügyfelek/vevők egészsége  
és biztonsága

Katasztrófa/Vészhelyzeti  
tervezés és válasz

Személyes adatok  
védelme

Az MVM Csoport elkötelezett a fenntartható fejlődést elősegítő célok teljesülésé-
ben. A társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility) egy elterjedt 
megközelítés, amely szerint a vállalatok profitérdekeiken túlmenően tekintettel 
vannak a társadalom érdekeire, beleértve tevékenységük ügyfeleikre, beszállítóik-
ra, alkalmazottaikra, a környezetre is kifejtett hatását.

102-15



157 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020társaDalOM 

Az ehhez kapcsolódó és önkéntesen vállalt sztenderdek, így például az ENSZ 
Fenntartható Fejlődési Céljai (Sustainable Development Goals, röviden SDG-k) 
túllépnek a jogszabályok által meghatározott vállalati kötelezettségeken. A cselek-
vés célja a környezeti fenntarthatóság biztosítása, az üzleti szereplőkkel érintkező 
helyi közösségek jól(l)étének, komfortérzetének szem előtt tartása. Az MVM Cso-
port vezetésének törekvése, hogy ezen kisközösségek biztonságát és fejlődését 
elősegítő társaságcsoporttá váljon. 

Kiemelt mikroközösségi célcsoportként tekintünk a társaságok munkavállalóira is, 
akik számára felelős munkáltatóként kiszámíthatóságot, vonzó szakmai jövőképet 
kívánunk nyújtani.

Az MVM Csoport a társadalmi fenntarthatóság területén kiemelt figyelmet fordít 
az SDG-kre. A társadalmi területen összesen 5 olyan SDG-t azonosított a vállalat-
csoport, aminek hatékony megvalósulását elő tudja segíteni; a 3. Egészség és jól-
lét; 5. Nemek közötti egyenlőség; 8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés; 
11. Fenntartható városok és közösségek; és a 16. Béke, igazság és erős intézmé-
nyek célokat� 

Az egészség megőrzése, valamint a biztonságos és veszélytelen munkakörnyezet 
elősegítése érdekében csoport- és tagvállalati szinten is számos intézkedést ve-
zetett be� 

A munkavállalói jogok védelmének és a fogékony, befogadó, részvételen és képvi-
seleten alapuló döntéshozatal biztosításának érdekében az MVM Csoportnál 
többszintű érdekegyeztetés működik, aminek sarokkövei az MVM Társaságcso-
porti Szakszervezeti Szövetség és az MVM Csoport Érdekegyeztető és Konzultá-
ciós Fórum. Ezen intézmények a munkavállalói érdekek lehető legnagyobb fokú 
képviseletét hivatottak biztosítani. 

Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás, a tisztességes munkához szükséges 
tudásszint biztosítása érdekében az MVM Csoport folyamatosan fejleszti tréning-

palettáját, amelynek alapján egyéni és csoportszintű éves képzési tervek szület-
nek. 2020-ban is kiemelt figyelmet fordított az innovációra, a tehetséggondozásra 
és a vezetőképzésre, de a munkahelyi elkötelezettség fokozása érdekében nyelvi 
és iskolarendszerű képzéseket is támogattak. A nemek egyenlőségének biztosítá-
sa, a nőkkel szembeni minden fajta diszkrimináció megszüntetése az MVM Cso-
port Etikai Kódexének sarokpontja. A részmunkaidős, valamint műszakban foglal-
koztatás is támogatott. A városi, városkörnyéki és vidéki területek közötti kedvező 
gazdasági, társadalmi és környezeti kapcsolatok támogatása céljával az MVM 
Csoport igyekszik segíteni a helyi közösségeket. Ennek legfontosabb szereplője 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely Paks térségének legjelentősebb foglalkoz-
tatójaként a térség települési önkormányzataival együttműködésben különböző 
jóléti és szemléletformáló programokat is szervez�

Munkavállalók, foglalkoztatás

Az MVM Csoport a Jelentésben figyelembe vett társaságainak 2020. december 
31-ei statisztikai állományi létszáma 14 929 fő volt (42. táblázat). Az előző évi 
adathoz (12 288 főhöz) képest 2 640 fős növekedést jelent az MVM Csoportba 
történő Mátrai Erőmű Zrt. és leányvállalatainak megvásárlása, a kölcsönzötti lét-
számból az alkalmazotti létszámba történő 115 fő átvétele, a hálózati infrastruk-
túra fejlesztések miatti emberi erőforrás növelése.

42. táblázat: Az MVM Csoport év végi záró létszáma

Év Összlétszám (fő)

2018 11 888

2019 12 288

2020 14 929

F103-1
F103-2
F103-3
102-7
102-8
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Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás- és munkaszerződés-típusa 
szerinti megoszlását a 43� táblázat szemlélteti. 2020-ban a munkavállalók 98,8%-
a teljes munkaidőben dolgozott, továbbá 1,6%-a határozott idejű munkaszerző-
déssel rendelkezett. Az MVM Csoportban a kölcsönzött munkaerő létszáma vala-
melyest csökkent. A csökkenés oka az esetek döntő többségében az, hogy a bé-
relt munkaerő állományba átvételre került. Kivételt képeznek a támogató területek, 
elsősorban a HR szolgáltatások szakterülete, ahol a kölcsönzött munkaerő létszá-

ma inkább nőtt, mint stagnált. Legnagyobb arányban az MVM Ügyfélkapcsolati 
Kft. foglalkoztat bérelt munkaerőt ügyfélszolgálati területen a személyes ügyfél-
szolgálati irodákban, valamint telefonos call centerekben és értékesítői munkakö-
rökben. Elosztói területen, műszaki vonalon támogató ügyintézői és ügyfélmene-
dzser munkakörökben van jelen a bérelt munkaerő. Az MVM Services Zrt. szintén 
alkalmaz bérelt munkaerőt, irodai jellegű munkakörökben. A kölcsönzött munka-
társak a munkavállalói állománnyal megegyező juttatásokban részesülnek. 
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43. táblázat: Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás szerinti megoszlása

2018 2019 2020

Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő

Év végi statisztikai záró létszám fő 11 888 7 789 4 009 12 288 8 058 4 230 14 929 10 352 4 577

határozatlan idejű munka szerződéssel fő 11 699 7 778 3 921 12 080 7 908 4 172 14 690 10 229 4 461

határozott idejű munka szerződéssel fő 189 101 88 208 150 58 239 123 116

teljes munkaidőben foglalkoztatott fő 11 730 7 828 3 902 12 121 8 009 4 112 14 755 10 303 4 452

részmunkaidőben foglalkoztatott fő 158 51 107 167 50 117 174 49 125

normál munkarendben foglalkoztatott fő 9 413 5 597 3 816 10 106 6 021 4 085 10 113 6 058 4 055

műszakban foglalkoztatott fő 2 475 2 282 193 2 182 2 037 145 4 816 4 294 522

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma fő 346 83 263 228 42 186 165 45 120

határozatlan idejű munka szerződéssel fő 318 65 253 204 33 171 141 33 108

határozott idejű munka szerződéssel fő 28 18 10 24 9 15 24 12 12

teljes munkaidőben foglalkoztatott fő 315 61 254 214 34 180 140 33 107

részmunkaidőben foglalkoztatott fő 31 22 9 14 8 6 25 12 13

normál munkarendben foglalkoztatott fő - - - - - - 88 30 58

műszakban foglalkoztatott fő - - - - - - 77 15 62
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Teljes munkaidőben dolgozók között a férfiak aránya 69,8%, a nőké 30,2%, ami 
közel azonos a teljes létszám szerinti arányukkal (21. ábra)� 

Az MVM Csoport távozott munkavállalóinak száma 1 365 fő, amelyből 458 fő nő 
és 907 fő férfi volt (22. ábra és 23. ábra)� 

A távozott dolgozók aránya összesen 9,1%-a a teljes létszámnak. 2020-ban az 
MVM Csoportból távozott férfi munkavállalók átlagos szolgálati idejének hossza 6 év 
(kettő évvel kevesebb, mint 2019-ben). Eközben a távozott női munkavállalók köré-
ben eggyel kevesebb, 5 év az átlagos munkaviszonyuk időtartama a Csoportban. 

A nők arányának csökkenését 2020-ban az MVM Csoporthoz csatlakozó Mátra 
Erőmű Zrt. és leányvállalatai okozták, ahol a munkavállalói állományban a férfiak 
vannak többségben a cégek tevékenységéből kifolyólag.

21. ábra: Az MVM Csoport munkavállalóinak nemek szerinti megoszlása (fő)

2018

2019

2020

0% 100%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Nő Férfi

4 577 10 352

4 009 7 879

4 230 8 058

22. ábra: Az MVM Csoportból távozók korcsoportonkénti megoszlása (fő)

2018

2019

2020

0% 100%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

18–25 éves 26–35 éves 36–45 éves 46–55 éves
56 éves – öregségi nyugdíj korhatár > öregségi nyugdíj korhatára

133 263 346 237 336 50

128 299 344 246 324 52

127 357 429 220 245 114

23. ábra: A távozott dolgozók nemek szerinti megoszlása az MVM Csoportban
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Az MVM Csoportba belépő munkatársak száma 2020-ban összesen 1  452 fő 
(539 nő és 913 férfi) volt, ez a teljes létszám (14 929 fő) mintegy 9,7%-át jelenti. 
Az új dolgozókra vonatkozó adatokat a 24� ábra és a 25� ábra ismerteti�

Az előző évhez képest az új dolgozók között a fiatalok arányának csökkenése kap-
csán a Mátra Erőmű Zrt. és leányvállalatai torzító hatása jelentkezik. Ezen társasá-
gokhoz érkező új munkavállalók inkább a tapasztaltabb középkorú korosztályból 
érkeztek, mivel a tevékenységükre való tekintettel a középkorú korosztály képvise-
lői jobban illeszkednek a társaságok kultúrájába, mint a pályakezdő fiatalok.

Az MVM Csoport közös karrierportálja 2020 augusztusától indult el, és több mint 
harminc tagvállalat külső és belső álláshirdetéseit kezeli. A Csoport munkatársi 
ajánlási rendszert is működtet a karrierportálon keresztül. A megfelelően képzett 
munkaerő rendelkezésre állása szakemberek felvételével és a munkavállalók fo-
lyamatos továbbképzésével valósul meg. A megfelelő szakember utánpótlás biz-
tosítása érdekében az MVM Csoport Watt.s up gyakorlati programot működtet, 
melyekre szintén a karrierportálon keresztül lehet jelentkezni� A Csoport számos 
területen biztosít gyakorlati lehetőséget a diákok számára: kötelező szakmai gya-
korlat technikusoknak és egyetemistáknak, duális gyakorlati képzés villamos- és 
gázmérnököknek, kooperatív képzés villamosmérnököknek, gyakornoki program 
egyetemistáknak, szakdolgozat írás támogatás és vállalati ösztöndíj program. A 
Csoport rendszeresen részt vesz a jelentősebb állásbörzéken és műszaki pályao-
rientációs eseményeken, megjelenik az egyetemi szakmai napokon és folyamato-
san építi iskolai kapcsolatait az utánpótlás igényeknek megfelelően. 

A Csoport folyamatosan építi az MVM munkáltatói brandet, 2020-ban két díjat 
nyert el:

    A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom „Év családbarát Vállalata- külön-
leges időkben” első helyezését szerezte meg nagyvállalat kategóriában. Az „Év 
családbarát Vállalata- különleges időkben” fődíjat az MVM Csoport a követke-
zőkben felsorolt gyakorlatai, kezdeményezései miatt kapta:

24. ábra: Az új dolgozók korcsoport szerinti megoszlása az MVM Csoportban (fő)

2018

2019

2020

0% 100%10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

18–25 éves 26–35 éves 36–45 éves 46–55 éves
56 éves – öregségi nyugdíj korhatár > öregségi nyugdíj korhatára

229 445 420 283 69 6

262 554 452 233 53 8

200 422 406 204 63 14

25. ábra: Az új dolgozók nemek szerinti megoszlása az MVM Csoportban (fő)
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– A GYES/GYED ideje alatt ún. „Erőforrásbankba” jelentkezhetnek azok a kis-
gyermekkel otthon lévő szülők, akik vállalnának projekt jellegű feladatot meg-
bízásos jogviszonyban. Ez kiváló lehetőség a munkába való visszatérés előtt, 
és kiegészítheti a kisgyermek neveléséhez kötött juttatásokat.

– A vírushelyzetre adott válaszképpen az MVM Csoport létrehozta az MVM 
Önkéntességi zárt Facebook csoportot, amelyhez több mint 1800 kolléga 
csatlakozott. Itt bárki kérhet tanácsot, segítséget, akár másik településen élő 
hozzátartozójának kellett bevásárolni, vagy a digitális oktatáshoz nem volt a 
családban megfelelő eszköz. Volt, hogy a terepre kijáró kollégák ajánlották fel 
„futári”szolgálataikat, hogy települések között is átvigyenek létfontosságú 
küldeményeket az egymástól távol rekedt családtagok között�

– Egyéni felajánlások során több rászoruló család kapott informatikai eszközö-
ket, háztartási gépeket, sőt véradásra is sikeresen toboroztak a kollégák köré-

ben. Nem ritkán korrepetálást is vállaltak az MVM Csoport munkavállalói, a 
virtuális térben segítve a számukra ismeretlen kolléga gyermekét a tanulás-
ban. Az MVM SE – Mozogj otthon zárt Facebook csoportjában a sportegye-
sület edzői, akik helyenként kollégák is, mind a mai napig tartják alakformáló, 
gerinctorna stb. online edzéseiket, támogatva ezzel is a kollégák mentális és 
fizikai állapotát.

    A PwC Magyarország kutatása alapján „2020 Legvonzóbb Munkahelye” 2. he-
lyezést ért el energetika és közüzem kategóriában. A PwC Magyarország a 
2020-as munkaerőpiaci-preferencia kutatásában a 16 évnél idősebb diákokat, 
hallgatókat és munkavállalókat kérdezte meg online felmérése keretében, hogy 
milyen tényezők és juttatások meghatározóak számukra, milyen elvárásokat fo-
galmaznak meg a munkaadókkal szemben, valamint melyek azok a hazai mun-
káltatói márkák, melyek a leginkább vonzóak számukra. 
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Javadalmazási politikák

A munkavállalók védelme, fejlesztése, jólétének megőrzése az MVM Csoport szá-
mára elsődleges fontosságú. A Csoport számára kiemelkedő jelentőségű, hogy a 
létszámnövekedése fenntartható módon valósuljon meg. A vezetés figyeli és 
elemzi a fluktuációt, és a munkavállalók megtartása érdekében folyamatosan dol-
gozik az elkötelezettséget és a motivációt támogató bér és béren kívüli juttatások 
fejlesztésén�

Az MVM Csoport által biztosított javadalmazási csomag kiszámítható viszonyokat 
teremt a nehezen tervezhető gazdasági környezetben, kiemelten is díjazva azokat 
a kollégákat, akik a nehéz helyzetben is erőn felül helytállnak. Ezen belül kiemelt 

béren kívüli juttatási elem a választható béren kívüli juttatás (a továbbiakban: 
VBKJ) mely személyre szabott juttatásként a munkavállalóknak lehetőséget ad 
arra, hogy egyénileg döntsenek a keretből választható elemekről, továbbá az ön-
gondoskodást elősegítő önkéntes pénztári támogatások. A juttatási rendszer ele-
mei az érdekképviseletekkel kötött megállapodások és a vonatkozó adózási sza-
bályok alapján kerülnek meghatározásra. A juttatások mértékét az érdekképvise-
letekkel kötött éves megállapodások rögzítik. A legtöbb munkavállalót megilleti az 
élet- és balesetbiztosítás, egészségbiztosítás, VBKJ keret, önkéntes nyugdíj- és 
egészségpénztári juttatás, valamint rászorultság, illetve jogosultság alapján a kü-
lönböző segélyek is.

A kötelező juttatásokat tekintve a főbb tagvállalatok jellemzően nem tesznek kü-
lönbséget a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak járó és a rész 
munkaidősök vagy határozott idejű szerződéssel rendelkezőknek járóak között. 
Kivételt képez ez alól egy-két tagvállalat esetében a nyugdíjas ellátás (önkéntes 
nyugdíjpénztár) igénybevételének lehetősége.

Vezetők teljesítményértékelése és javadalmazása

A vezetők részére a célkitűzéseket a létesítő okiratban és a Javadalmazási Sza-
bályzatokban meghatározott testületek/személyek az adott évi üzleti terv elfoga-
dásával egyidejűleg vagy azt követően hagyják jóvá, az adott év üzletpolitikai és 
gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítása céljából, a hatékony műkö-
dést elősegítő teljesítménykövetelmények meghatározásával.

A teljesítményösztönző feladatok az adott év üzletpolitikai és gazdasági célkitűzé-
seinek eredményes megvalósításához, valamint a hatékony működés elősegítésé-
hez kapcsolódnak�

Az MVM Csoport legfelsőbb szintű vezetése (Mt. 208. § hatálya alá tartozó veze-
tő állású munkavállalók) részére, teljesítményük értékelésére, elismerésére tekin-
tettel prémium fizethető. 

401-2

102-28
102-35
102-36



164 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020társaDalOM 

Az MVM Csoportban a munkabiztonsági kultúra fejlődését erősíti, és a személyes 
elköteleződést tovább mélyíti, hogy a vezetők jutalmazását befolyásolja a mun-
kahelyi balesetek előfordulása és a megelőzésre irányuló intézkedések hatékony-
sága�

Az MVM Csoport legtöbb társasága, figyelemmel a Villamosenergia-ipari Ágaza-
ti Kollektív Szerződés (VKSZ) hatályos rendelkezéseire, az önkéntes nyugdíjpénz-
tári tagsággal rendelkező munkavállalók részére 2020. évben jellemzően a bruttó 
kereset 5,4%-ának megfelelő munkáltatói hozzájárulást fizetett, de ez a mérték a 
társaságok gazdasági teherbíró képességétől függően változó. 

A munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulások esetében a 
világjárvány negatív gazdasági hatásaira való tekintettel 2020. április 1-jétől fel-
függesztette az adó kompenzáció mértékét�

Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás mértékét az érdekképvise-
letekkel kötött éves csoportszintű megállapodás rögzíti. A munkáltatói hozzájáru-
lás fedezetét az éves üzleti tervben elfogadott értékben a szervezet általános for-
rásai jelentik�

Az MVM Csoportban 2020-ban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven be-
lül elérő munkavállalók száma összesen 774 fő volt (26. ábra), míg a 10 éven belül 
ugyanezt a nyugdíjkorhatárt elérők száma 2 026 fő volt (27. ábra), amelyek jelen-
tős növekedésnek tűnnek a megelőző évhez képest, ám a növekmény jelentős 
részét mindkét esetben az MVM Mátra Energia Zrt. cégcsoportba kerülése ma-
gyarázza� Ezen adatok megoszlása alkalmazotti kategóriánként az alábbi diagra-
mokon látható. Az eddigi adatszolgáltatásnak megfelelően a két diagramban a 
nyugdíjkorhatárt 5, illetve 10 éven belül elérők adatai szerepelnek. A nyugdíjkor-
határt 10 éven belül elérők száma az 5 éven belül elérők számát is tartalmazza.

26. ábra: Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérők foglalkozás szerinti 
megoszlása

Erőmű – fizikai (263)

Erőmű – szellemi (203)

Átviteli/elosztó hálózat
– fizikai (162)

Átviteli/elosztó hálózat
– szellemi (146)

27. ábra: Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt 10 éven belül elérők foglalkozás szerinti 
megoszlása

Erőmű – fizikai (801)

Erőmű – szellemi (549)

Átviteli/elosztó hálózat
– fizikai (313)

Átviteli/elosztó hálózat
– szellemi (363)

201-3 EU15



165 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020társaDalOM 

Munkahelyi egészség és biztonság

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet szentel a munkavállalók egészségvédelmé-
nek, a munkabiztonság fejlesztésének. Az iparágak működési jellegzetességéből 
adódóan az átlagnál magasabb a munkavédelmi kockázatok aránya, melyek keze-
lése kiemelkedő jelentőségű. A munkavállalók egészségének, munkavégző képes-
ségének megóvása és a munkakörülmények javítása érdekében az MVM Csoport 
intézkedéseket tesz a munkaegészségügy, a munkahigiéné és a foglalko-
zás-egészségügy szakterületen� 

Cél, hogy az elkötelezettség tükröződjön a mindennapi tevékenységekben is, az 
üzemekben, az erőművekben, a fejlesztések során, irodák és telephelyek működé-
sében, valamint a dolgozók és partnerek viselkedésében és hozzáállásában. 

Az MVM Csoport meggyőződése, hogy a napi működési folyamatok részeként, 
a személy- és vagyonvédelem, az egészségvédelem, a munkabiztonság és a 
környezetvédelem területén a társaságok teljesítményének folyamatos fejlesz-
tése hozzájárul az MVM Csoport regionális versenyképességéhez, a tevékeny-
ségeihez kapcsolódó ökológiai és környezeti hatásainak csökkentéséhez, termé-
szeti értékeink és a lakosság megóvásához, felelős és fenntartható tevékenysé-
gükhöz. Az MVM Csoport elkötelezett abban, hogy valamennyi tag és üzleti 
partner a felelős személy- és vagyonvédelmi, munkabiztonsági, egészségvédel-
mi, és környezetvédelmi működés érdekében hatékony, környezetbarát és biz-
tonságos technikákat, illetve az elérhető legjobb gyakorlatokat vezesse be és 
alkalmazza�

A 2014 óta működő egészségbiztosítási juttatással az MVM Csoport sokat tett az 
egészségtudatosság és a preventív gondolkodásmód kialakítása érdekében, 
melynek a munkáltató mellett a családok a legnagyobb nyertesei. Az egészség-
biztosítási szolgáltatásokat nyújtó biztosító az MVM Csoport sajátosságának 
megfelelően kellően sok helyszínnel rendelkezik, mindemellett a legnagyobb te-
lephelyeken, Budapesten kívül Pakson és Szegeden is saját klinikát biztosít, ame-

lyek a térségekben a legmodernebb egészségügyi intézmények és közel 6 000 
munkavállaló egészségügyi ellátását teszik lehetővé.

Az egészségbiztosítási juttatásról az érdekképviseletekkel megállapodás került 
megkötésre, mely megállapodásban rögzítésre került az igénybe vehető egész-
ségbiztosítási csomag tartalma és a jogosultsági szabályok. A béren kívüli jutta-
tási rendszerek fontos eleme az egészségbiztosítási juttatás, mivel csak az 
egészséges munkavállaló tudja igazán hatékonyan végezni a napi feladatait, 
ezért a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok mellett ezt a juttatási for-
mát is biztosítják a munkáltatók munkavállalóiknak. Az MVM Csoport egészség-
biztosítási szolgáltatáscsomag nyújtásával ösztönzi a munkavállalókat az egész-
ségtudatos életmódra és a preventív egészségügyi ellátások igénybevételére. 
Az egészségbiztosítóval kötött szerződés értelmében az MVM Csoportnál a 
munkavállalók évente egyszer ingyenesen – a kötelező orvosi vizsgálatokon kí-
vül – teljes körű, orvosi protokoll alapján összeállított szűrővizsgálatot vehetnek 
igénybe, mellyel meg lehet előzni, illetve ki lehet szűrni a megbetegedéseket, 
továbbá a vizsgálatok hozzájárulhatnak a munkabalesetek, a baleseti kockáza-
tok csökkentéséhez is, a vizsgálatra a munkáltatók évi egy nap fizetett távollétet 
biztosítanak.

Emellett nem hiányoznak a korlátlanul és folyamatosan igénybe vehető általános 
jellegű szakrendelések (pl. nőgyógyászat, bőrgyógyászat, belgyógyászat) és a 
speciális szakágak sem. A járóbeteg ellátáson kívül egynapos sebészetre és fek-
vőbeteg ellátásra is van lehetőség. Az MVM Csoport valamennyi munkatársának 
térítésmentesen biztosít alkalmat a részvételre, döntő többségük rendelkezik is 
vele, és használja is, továbbá több ezer munkatárs veszi igénybe az MVM Csoport 
és a biztosító megállapodása alapján nyújtott kiegészítő csomagokat, illetve csa-
ládi kiterjesztéseket – egyéni díjfizetés mellett. A visszajelzések pozitívak, éves 
szinten megközelítőleg harminc ezer vizitre kerül sor, a munkavállalóink gyorsan 
és kiváló körülmények között kapnak egészségügyi ellátást� A világjárvány miatt a 
szolgáltatások biztonságos igénybevétele érdekében lehetőség volt az e-doktor 
és e- recept használatára is�
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Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amikor az MVM több aktivitást is 
szervez annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok és a pre-
venció fontosságára. Felelős nagyvállalatként egy éjszakára rózsaszínbe öltöz-
tettük az MVM székházat� A pandémia miatt a szokásos személyes részvételt 
igénylő rendezvények (előadások, fotózás, kihelyezett kamionos szűrés) ugyan 
elmaradt, de felhívtuk a munkavállalók figyelmét a Klinikákon történő szűrésen 
való részvételre�

A világjárvány miatt 2020. évben az influenza elleni védőoltás felvétele különösen 
ajánlott volt, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a szervezésre, így sikerült elérni, 
hogy a munkavállalók háziorvosaiknál, illetve az egészségbiztosító klinikán ve-
gyék igénybe az oltást, amivel szintén sokan éltek.

Az egészségvédelmi program részei voltak az év során a belgyógyászat, labor, 
szemészet, melanóma kihelyezett szűrővizsgálatok, melyeken közel 1500 kolléga 
vett részt szigorú járványügyi óvintézkedések mellett.

A világjárvány körül kialakuló mentális megterhelés kezelése érdekében pszicho-
lógusokat kértünk fel online segítségnyújtásra annak érdekében, hogy erősítsük a 
pszichológiai immunrendszert, aktivizáljuk a helyzettel való megküzdési straté-
giákat�

A Wellbeing program keretében a munkavállalók részére vitamincsomagot biz-
tosítottunk egészségük megőrzésének támogatására, továbbá 2020 novembe-
rében StepUp! online egészségfejlesztő program indult az MVM Services Zrt., az 
MVM NET Zrt. és az MVM Balance Zrt. munkavállalóinak körében. A 6 hetes 
programban 2 életmódprogram, 4 edzésprogram és 3 különböző egyéni és csa-
patos kihívás várta a kollégákat. A résztvevők új ismereteket szerezhettek a táp-
lálkozás terén, új pihentető gyakorlatokat tudtak kipróbálni, hétről hétre változó 
edzésprogramokat elvégezni, valamint gyűjteni lehetett a lépésszámot, a kilo-
métereket, avagy a túrák számát. A StepUp! program célja, hogy digitális egész-
ségprogramként egy olyan helyet jelentsen, ahol mindenki feltöltheti az energi-

áit, megerősítheti az egészségét és csapatélményekkel is gazdagodhat még 
olyankor is, amikor a szociális távolságtartás az otthon falai közé kényszerít ben-
nünket�

A világjárvány első fázisában lehetőséget biztosítottunk a munkavállalók részére, 
hogy az egészségbiztosítási szolgáltatásokat e-doktor és e-recept formájában is 
igénybe tudják venni.

2020. év elején, még a koronavírus járvány kitörése előtt csoportszinten beveze-
tésre került a „home office” munkavégzés intézménye, mely szerint munkavállalói 
kérés és vezetői engedély alapján hetente két munkanapon lehetőség van az ott-
honi munkavégzésre. A járványhelyzet okozta kockázatok csökkentése érdekében 
az MVM Csoport tagvállalatai átmenetileg lehetővé tették a tartós, akár a hét min-
den munkanapjára kierjedő „home office” munkavégzést is azokban a munkakö-
rökben, ahol a feladatok otthonról is hatékonyan elvégezhetők.

Az MVM Csoport minden munkavállalója számára biztosítja a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálatot, amelyhez a vizsgálatok elvégzéséhez minőségi kompetenci-
ával rendelkező partnereket alkalmaz. A munkavállalók számára a szolgáltatás 
folyamatosan, korlátozás nélkül elérhető – igazodva a munkavégzés helyszíni és 
időponti adottságaihoz. 

A munkavállalóknak a belépést megelőzően és meghatározott időszakonként 
vagy soron kívüli esetben munkaköri alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, 
mely alapján a munkavégzésük engedélyezhető vagy korlátozható. Ezen vizsgála-
tok eredményei adott esetben módosíthatják a munkavállaló által végezhető tevé-
kenységek körét, ilyenkor az MVM Csoport törekszik a munkavállaló megváltozott 
lehetőségeihez igazodó foglalkoztatására, például más munkakörben való tovább 
foglalkoztatására� 

A személyi vizsgálatokon túl a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók rendszere-
sen részt vesznek a munkavégzés körülményeinek felmérésében, ellenőrzésében, 
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valamint szakmai felügyeletet nyújtanak a munkavégzéshez felhasznált berende-
zések, technológiák kialakításához, működtetéséhez.

Az MVM Csoport elkötelezett a munkavállalói méltóság és az esélyegyenlőség 
megőrzése mellett, ezért a foglalkozás-egészségügyi folyamatokban kiemelt fi-
gyelmet fordít a személyes adatok védelmére, és ezt partnereitől is megköveteli.

Egészségvédelmi és munkabiztonsági politikák és követelmények

Az MVM Csoportban a biztonságos munkavégzéshez szükséges előírásokat cso-
port- és társasági szintű szabályozó dokumentumok rögzítik, melyek a szerződé-
ses partnerekre is kiterjednek. A társaságok saját szabályzatukban írják elő – a 
munkavédelmi törvénynek és az üzemeltetett irányítási rendszernek megfelelően 
– a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A szabályozások a 
munkafolyamatokat oly módon fedik le, hogy a biztonság növelése mellett a mun-
katevékenység hatékonyságát is javítsák, vagy azt minél kevésbé befolyásolják.

A komplex biztonsági szabályzatok biztosítják a munka- és egészségvédelmi cé-
lok teljesítését. Az MVM Zrt., mint az MVM Csoport holdingközpontja, tervezetten 
(és eseti jelleggel a nem tervezett események bekövetkezésekor) ellenőrzi a tag-
vállalatoknál a szabályzatnak megfelelő működést, illetve azok betartását.

Az MVM Csoportba tartozó társaságoknál a villamos áram és a földgáz energia-
hordozók tulajdonságaiból adódóan, a tevékenység munkabiztonsági kockázata 
nagy, ezért az MVM Csoport politikát fogalmazott meg a munkavállalók egészsé-
gének és biztonságának megóvása és a munkabiztonsági kultúra színvonalának 
emelése érdekében�

Az MVM Csoport azon társaságainál, amelyeknél a végzett tevékenység – a mun-
kavégzés veszélyességének a körülményei, a környezeti hatások, tényezők értel-
mezhetők, és indokolják azt – vagy a szerződések teljesítésének feltételei indokol-
ják, az ezekhez illeszkedő irányítási rendszer került bevezetésre. Ez 16 társaság-

nál az ISO 45001:2018, az MSZ 28001:2008 vagy az OHSAS 18001:2007 
szabványok szerinti tanúsításokat jelenti, de ebből két társaságnál (MVM OVIT 
Zrt.; MVM XPert Zrt.) ezek mellett az SCC/VCA követelményrendszer is megjele-
nik. Az alábbi tagvállalatok ISO 45001:2018 szabvány alapján tanúsítottak:

    MVM OVIT Zrt.; MVM Nukleáris Karbantartó Zrt.; MVM ERBE Zrt.; MVM Titán 
Zrt.; MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.; MVM Démász Áramhálózati Kft.; 
MVM Watt Eta Kft.; MVM XPert Zrt.; EKS Service Kft.

Az alábbi tagvállalatok OHSAS 18001:2007 szabvány alapján tanúsítottak:

    MAVIR ZRt.; Magyar Földgáztároló Zrt.; Vértesi Erőmű Zrt.

Az alábbi tagvállalatok MSZ 28001:2008 szabvány alapján tanúsítottak:

    ATOMIX Kft.; MVM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.; MVM Földgázhálózati Kft.; 
Geosol Kft�

A hivatkozott szabványok az azokat alkalmazó tagvállalatok minden munkaválla-
lójára, illetve a működési területükön munkát végző minden alvállalkozó minden 
munkavállalójára is 100%-ban vonatkoznak.

Az MVM Csoport hálózati társaságainak mindegyike Integrált Irányítási Rendszert 
működtet, melyek politikája megfogalmazza a munkahelyi egészség és biztonság 
iránti elkötelezettséget és alapelveket� A rendszerek alapkövetelménye a jogi 
megfelelőség, a szabályozó dokumentumok naprakészsége, az előírások betartá-
sára vonatkozó kontrollok megfogalmazása. Tekintettel arra, hogy jelentős tevé-
kenység végzése történik beszállítói lánc által, a partnerek EBK felügyelete priori-
tást kap�

Az MVM Csoport tagvállalatainál a jogszabályokban meghatározott módon mun-
kavédelmi képviselők és munkavédelmi paritásos testületek működnek. Azon tag-
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vállalatoknál, ahol a jogszabály ezen személyek vagy testületek működését nem 
követeli meg, a képviselet a munkavédelmi feladatok ellátásával, kommunikálásá-
val megbízott személy vagy személyek útján valósul meg. Az MVM Csoport tag-
vállalatainál a jogszabályokban meghatározott módon munkavédelmi képviselők 
és munkavédelmi paritásos testületek működnek. Ezek működését, döntéshoza-
tali jogköreit, a testületi találkozók minimálisan elvárt gyakoriságát az 1993. évi 
XCIII. törvény a munkavédelemről (Mvt.) részletesen meghatározza. Az Mvt. 
70/A.§ szerint megválasztott testület a 70/B.§ szerinti rendben és időközönként 
ülésezik. Az Mvt 71.§ és 75.§-77.§ szerinti jogkörrel rendelkező képviselők a 72.§-
74.§ ban leírt döntéseket hozhatják meg.

Azon tagvállalatoknál, ahol a jogszabály ezen személyek vagy testületek működé-
sét nem követeli meg a képviselet a munkavédelmi feladatok ellátásával, kommu-
nikálásával megbízott személy vagy személyek útján valósul meg a jogszabályban 
meghatározott menetrendhez hasonlóan�

Alapvető fontosságú a munka-, tűz- és az egészségvédelem területén az oktatási 
rendszer kialakítása. Munka- és tűzvédelmi szakemberek biztosítják a munkavál-
lalók és a szerződéses partnereknél a dolgozók szakszerű képzését.

A munkavédelmi oktatások és foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok megléte jog-
szabályi előírás, és az ezek teljesüléséhez szükséges feltételek és ellenőrzési 
rendszer biztosított, így a munkavállalók és szerződéses partnerek dolgozóinak 
részvételi aránya 100%. Ennek megfelelően minden egyes új munkatársat kötele-
ző munka- és egészségvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatásban részesíteni a be-
lépést követően, majd a későbbiekben, a szabályzatokban meghatározott rend-
szerességgel� Az oktatásokban részletesen kitérnek a tevékenységekhez kapcso-
lódó szabályokra, felhívják a figyelmet a veszélyekre és kockázatokra és az ellenük 
való védekezés lehetőségeire is.

Az MVM Csoport minden munkavállalója tevékenységét figyeli és a munkabizton-
sági statisztikáiban figyelembe veszi az egyes, így keletkezett adatokat, informá-

ciókat. Az MVM Csoport alvállalkozóit tekintve elmondható, hogy ők nem közvet-
len az MVM Csoport munkavállalóinak irányítása alatt, hanem önálló irányítással 
(de az MVM Csoport követelményeinek megfelelően) végzik tevékenységeiket. Az 
ő munkabiztonsági adataikat átfogó, összegzett eredményeken keresztül ismerjük 
meg, ugyanis csak az alvállalkozók egy meghatározott körétől gyűjtünk munkabal-
eseti statisztikai adatot. Az adatok köre csak a munkanap kieséses balesetek da-
rabszámára és az adatgyűjtésben részt vevő alvállalkozók által az MVM Csoport 
részére, az MVM Csoport területén végzett munkák során teljesített munkaórák 
számára terjed ki�

A 2020. évben az MVM Csoport munkavállalóit 42 esetben érte munkakieséssel 
járó, súlyosnak nem minősülő, azonban munkaképtelenséggel járó munkabaleset 
(így ennek az aránya egy millió ledolgozott munkaórát tekintve 2,07%), melyek 
között súlyos vagy halálos kimenetelű baleset nem volt. Lábon elszenvedett sérü-
lés 22 eset (52,5%), kézen, karon elszenvedett sérülés 18 eset (43%), fej és hát 
sérülés 2 eset (0,5%) volt 2020-ban. A 2019-ben történt 40 balesethez képest ez 
5%-os növekedést jelent. Súlyos munkabalesetek fogalmát az 1993. évi XCIII. A 
munkavédelemről szóló törvény definiálja, így ennek minősül a halálos, vagy az 
érzékszerv, érzékelőképesség, beszédképesség vagy testrész elvesztését ered-
ményező munkabalesetek is. 

Az MVM Csoportnál a munkanap kieséssel járó sérülések 71,5%-a (30 eset) köz-
vetlenül a balesetet szenvedett személy munkaköri, technológiai tevékenységé-
hez kapcsolódóan következett be, ebből 3 eset nyak- és vállsérüléssel, 3 eset több 
testrész sérülésével, 1 eset áramütéssel, 1 fejsérüléssel járt. A további eseteket 
tekintve 10 kéz-kar és 12 lábsérüléses esetre került sor�

A munkanap kieséssel járó munkabalesetek 28,5%-a (12 eset) nem közvetlenül a 
munkavégzéshez, technológiához kapcsolódó tevékenységhez – hanem jellemző-
en helyváltoztatáshoz, gyalogos közlekedéshez, illetve sporttevékenységhez – 
köthető. Ehhez kapcsolódóan a jellemző sérülések a lábsérülések. Nagyrészt boka 
és térd sérülések történtek (ficam, rándulás, zúzódás). A sportbalesetek száma 
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(összesen 4 eset) a Paksi Atomerőműben (ATOMIX Kft.) a balesetek teljes számá-
hoz viszonyítva 9,5%.

Az egyes esetek konkrét okait feltárva, a veszélyforrások (például kézi anyagmoz-
gatás, összetett mozdulatsor végrehajtás) megismerésével megelőző intézkedé-
seket tettünk (ilyen például a figyelemfelhívás és oktatás ismétlése, a műveleti lé-
pések módosítása).

Az MVM Csoport munkavállalói körében foglalkozásból eredő megbetegedés 
nem volt 2020-ban�

2020-ban az MVM Csoport alkalmazottai körében nem, alvállalkozónknál azon-
ban egy esetben a technológiából eredően bekövetkezett halálos kimenetelű bal-
eset történt�

A 2020. évben az MVM Mátra Energia Zrt. munkavállalóit 18 esetben érte mun-
kakieséssel járó, súlyosnak vagy halálosnak nem minősülő, azonban munkaképte-
lenséggel járó munkabaleset, így ennek az aránya egy millió ledolgozott munkaó-
rát tekintve 5,17. A karon, kézen elszenvedett sérülés 7 esetben (39%), lábon el-
szenvedett sérülés 5 esetben (28%), háton és derékon elszenvedett sérülés 2 
esetben (11%), szemen elszenvedett sérülés 1 esetben (5%), egyéb testrészeken 
elszenvedett sérülés 3 esetben történt�

A MVM Mátra Erőmű Zrt.-nél a munkanap kieséssel járó sérülések 66%-a (12 
eset) közvetlenül a balesetet szenvedett személy munkaköri, technológiai tevé-
kenységéhez kapcsolódóan következett be�

A munkanap kieséssel járó munkabalesetek 34%-a (6 eset) nem közvetlenül a 
munkavégzéshez, technológiához kapcsolódó tevékenységhez – jellemzően hely-
változtatáshoz, gyalogos közlekedéshez köthető. Ehhez kapcsolódóan a jellemző 
sérülések a lábsérülések. Nagyrészt boka és térd sérülések történtek (ficam, rán-
dulás, zúzódás).

(Az itt közölt adatok a MVM Mátra Energia Zrt. MVM Csoportba integrálódását 
megelőző adatokat is, a teljes 2020. évi adatokat tartalmazzák.)

Az MVM Csoport minden tevékenységére vonatkozóan végez kockázatértékelést 
összhangban a jogszabályokban is megköveteltekkel, amely kockázatértékelés ki-
terjed mind a munkafolyamatból, mind az annak környezetéből eredő veszélyekre 
(például a fizikai, kémiai, biológia, elektromágneses veszélyek forrásaira). A kocká-
zatértékelés elkészítésében a munkabiztonsági tevékenység végzésére jogosult 
személyeken túl szorosan részt vesznek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók, 
valamint a munkafolyamat résztvevői, beleértve az azt tervezőket, irányítókat, de 
a közvetett ráhatással rendelkezőket is. 

A munkavállalók a közvetlen vezetőjükön, a munkavédelmi képviselőkön, a foglal-
kozás egészségügyi szolgáltatón és számos egyéb fórumon jelezhetik azokat az 
eseményeket, amelyek veszélyt jelenthetnek a számukra. Ebben a folyamatban a 
névtelenség is biztosított.

A munkavállalók számára folyamatosan biztosított (a rendszeres oktatásokon túl 
egyedi konzultációk keretében is), hogy a tevékenységük végzéséből fakadó ve-
szélyeket megismerjék és az azok elleni védekezési megoldásokat részletesen el-
sajátítsák. 

A kockázatértékelések felülvizsgálata rendszeres, de a folyamatainkban a rendkí-
vüli módosításokra is kitérünk. A társaságoknál végzett részletes helyzetelemzési 
nyilvántartásokon túl azok információi alapján a teljes MVM Csoport szintjén is 
átfogó képet alkotunk a bekövetkezett események tanulságairól. Az így szerzett 
tapasztalatokat a kockázataink értékelésében és a veszélyek csökkentésére fel-
használjuk.

A kockázatértékelések eredménye alapján törekszünk a kor technikai színvonalán 
elérhető legjobb megoldások alkalmazására, mind berendezéseink, mind a tech-
nológiák, mind az alkalmazott anyagok tekintetében.
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A munkavállalók és a vezetőség kapcsolata: érdekképviselet, 
kollektív szerződések

Az MVM Csoportban többszintű – helyi és csoportszintű – érdekegyeztetési rend-
szer működik, amely kapcsolódik a villamosenergia-ipari ágazati, illetve az orszá-
gos érdekegyeztetéshez� Az MVM Csoportba tartozó társaságoknál továbbra is 
garantált a munkavállalók számára az egyesülési jog gyakorlása, amely alapján a 
munkavállalók a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik előmozdítása és képvise-
lete céljából szakszervezeteket hozhatnak létre, szakszervezeti tagok lehetnek, il-
letve szakszervezeti tisztségeket vállalhatnak� E jogok gyakorlását jogszabályok 
garantálják. Az érdekképviseleti jogok gyakorlása társasági (helyi) szinten, illetve 
csoportszinten is biztosított.

A munkavállalók és a vezetőség kapcsolatának fejlesztése érdekében az MVM 
Zrt.-nél évente több alkalommal munkavállalói fórum kerül megtartásra a társasá-
gi eredmények értékelése és a jövőbeni változások ismertetése érdekében. 

Az MVM Csoportnál a társasági szakszervezetek 2007-ben létrehozták az MVM 
Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetséget (a továbbiakban: MVM TSZSZ), 
amely az MVM Csoport elismert vállalatcsoportba tartozó munkáltatók munkavál-
lalóit képviseli. Az MVM Csoporton belül az érintett munkáltatók és a TSZSZ által 
megkötött együttműködési megállapodás alapján a csoportszintű szakszervezeti 
jogok gyakorlása az MVM Csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fóruma (a to-
vábbiakban: ÉKF) keretein belül csoportszinten történik. A főbb szakszervezeti 
jogosítványok: kollektív szerződés megkötése, a munkavállalók érdekeinek képvi-
selete, a munkaviszonnyal összefüggő tájékoztatáskérés. A legfontosabb szak-
szervezeti jog a kollektív szerződés megkötése. A kollektív szerződés szabályozza 
egyrészt a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, másrészt a 
szerződő felek kapcsolatrendszerét.

A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (a továbbiakban: VKSZ) hatá-
lya alá azok a társaságok tartoznak, amelyek tagjai a VKSZ-t aláíró munkáltatói 

érdekképviseleti szervezetnek (Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szö-
vetsége), valamint amelyekre a VKSZ hatálya a villamosenergia-ipari főtevékeny-
ségük alapján kiterjed. A VKSZ legutolsó, egységes szerkezetű módosítása 2018. 
január 1-jétől hatályos. A VKSZ ágazati szinten szabályozza a munkáltatói és a 
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek együttműködését, valamint a munka-
vállalók foglalkoztatásával kapcsolatos legfontosabb szabályokat�

Az MVM Csoportszintű Kollektív Szerződése (CSKSZ) kiterjed az MVM Zrt.-re mint 
uralkodó tagra, és az MVM Csoport elismert vállalatcsoportba tartozó társaságaira. 

A VKSZ és a CSKSZ mellett az MVM Csoportba tartozó társaságok jelentős részé-
nél társasági szintű kollektív szerződés is hatályban van (44. táblázat)�

A szakszervezeti érdekképviseleti rendszer mellett a munkavállalói részvételi jo-
gok gyakorlása a munkavállalók által ötévente választott üzemi tanácsok közre-
működésével történik. Az üzemi tanácsok főbb jogkörei: a jóléti célú pénzeszközök 

44. táblázat: Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak száma és aránya

Mérték egység 2018 2019 2020

Év végi statisztikai záró létszám fő 11 888 12 288 14 929

Helyi kollektív szerződés hatálya alá 
tartozók száma fő 10 980 11 352 12 072

Helyi kollektív szerződés hatálya alá 
tartozók aránya % 92,4 92,4 80,9

Ágazati kollektív szerződés 
hatálya alá tartozók száma fő 9 301 7 658 7 128

Ágazati kollektív szerződés hatálya 
alá tartozók aránya % 78,2 62,3 47,7
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felhasználása tekintetében együtt döntés, a munkáltatói intézkedések és szabály-
zatok előzetes véleményezése, tájékoztatáskérés. Az üzemi tanácsok jogainak 
gyakorlása, illetve az együttműködés előmozdítása érdekében a munkáltató és az 
üzemi tanácsok üzemi megállapodást köthetnek� Az MVM Csoport elismert válla-
latcsoportba tartozó társasági üzemi tanácsok 2013-ban hozták létre az MVM 
Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanácsot (a továbbiakban: VÜT) az üzemi tanácsok 
csoportszintű jogainak gyakorlása céljából, melyhez a 2020. évben valamennyi 
helyi szintű Üzemi Tanács csatlakozott. A munkáltatói oldal a VÜT-tel vállalatcso-
port szintű üzemi megállapodást kötött. A munkavállalók nagyobb csoportját érin-
tő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről a munkáltató a döntése 
előtt legalább tizenöt nappal kikéri az üzemi tanács véleményét, a munka törvény-
könyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 264. § (1) bekezdése szerint. Ilyen mun-
káltatói intézkedésnek minősül például a munkáltató átszervezése, átalakítása, 
szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, termelési, beruházási program, új 
technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése és a munkavállaló ellenőrzésé-
re szolgáló technikai eszköz alkalmazása is. Mindezek mellett, a több társaságot 
érintő szervezeti változások esetére a Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanáccsal 
(VÜT) megkötött vállalatcsoport szintű üzemi megállapodás olyan további előírá-
sokat tartalmaz, mint például csoportos létszámcsökkentés esetén az Mt.-ben 
meghatározott tárgyalást a VÜT folytatja le, amennyiben a létszámcsökkentés 
legalább két munkáltatót érint.

Véleményeztetési eljárás a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói 
intézkedések során

Az Mt. 264. § (1) bekezdése szerint a munkáltató döntése előtt legalább tizenöt 
nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját 
érintő munkáltatói intézkedések, pl. szabályozások tervezetéről. A csoportszintű 
munkáltatói intézkedések és szabályozások esetében a Vállalatcsoport szintű 
Üzemi Tanács gyakorolja a véleményezési jogkört�

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

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonya a munkáltató felmondása 
vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnése folytán szűnik meg, a munkaválla-
lót felmondási idő és végkielégítés illeti meg. A végkielégítéshez legalább 3 éves 
időtartamú munkaviszony szükséges. A felmondási idő, illetve a végkielégítés 
mértéke az Mt.-ben, illetőleg a VKSZ-ben és egyes társaságok kollektív szerződé-
sében szerepel. A mérték munkaviszonyban töltött évek arányában lépcsőzete-
sen növekszik, és további végkielégítésre jogosult a munkavállaló, ha a munkavi-
szonya a rá irányadó nyugdíjkorhatár előtt öt éven belül szűnik meg. A végkielégí-
tést kizárja, ha a munkavállaló már nyugdíjasnak minősül, vagy a felmondás 
indoka a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, illetve a nem egészségi ok-
kal összefüggő képessége.
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Ellátásbiztonság, kríziskezelés

Az MVM Csoport a lehetőségek kihasználásával maradéktalanul eleget tesz a 
Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott feladatainak a hazai lakossági és 
ipari fogyasztók ellátásbiztonságának szavatolása érdekében� A Csoport a maga 
részéről minden eshetőségre felkészül, hogy biztosítsa a zavartalan villamosener-
gia- és földgázellátást, amelyhez minden elérhető forrást bevon, együttműködve 
az ellátás koordinációjáért elsősorban felelős Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatallal (MEKH).

Az MVM Zrt. mint holdingközpont, alapvetően stratégiai irányító, ellenőrző tevé-
kenységet 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 köz-
ben, illetve rendkívüli körülmények között egyaránt.

Az MVM Zrt. folyamatosan, így a 2020. év során is aktualizálta, frissítette a cso-
portszintű információbiztonsági és rendkívüli helyzet kezelési szabályzatát. A 
rendkívüli helyzetkezelést támogató kommunikációs rendszer üzemeltetése során 
szerzett tapasztalatok figyelembevételével fejlesztéseket valósított meg a rend-
szeren. Továbbá elindított egy projektet a cégcsoport adatvagyonának felülvizs-
gálata céljából, amellyel párhuzamosan a folyamatok üzleti hatáselemzései is fe-
lülvizsgálatra kerülnek�

Napjainkra a modern, globális gazdaság legalapvetőbb, elemi szintű mozgatóru-
gójává vált az energia� Az energiaellátás tekintetében számos biztonsági vonatko-
zású kockázat vizsgálható, ezen értékelhető tényezők közé sorolhatók az energia-
tartalékokkal szembeni fegyveres fenyegetések, a politikai bizonytalanság számos 
energiát előállító országban, a nyersanyagok korlátozott mennyisége és egyenlőt-
len eloszlása. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájának értelmében „…
Földrajzi adottságaink kiemelten sebezhetővé tesznek minket, különösen az ener-
giabiztonság, az ellátási útvonalak és a környezeti biztonság területein…” Korunk 

konfliktusainak megelőzése és kezelése globális szemléletet, valamint átfogó 
megközelítést igényel. „Minden kormányzati intézmény feladata, hogy saját szak-
területén folyamatosan értékelje a nemzeti és nemzetközi biztonság és fenyege-
tettség elemeit, és megtegye a szükséges lépéseket azok kezelésére és elhárítá-
sára.”

Az MVM Csoport tagvállalatai folyamatosan, így a 2020. év során is aktualizálták 
a rendkívüli helyzetek kezelését érintő szabályzataikat, emellett Csoportszintű krí-
zis helyzet kezelési szabályzat is érvényben van és minden tagvállalat rendelkezik 
üzletfolytonossági vagy katasztrófavédelmi tervvel is� 

A cégcsoport a kríziskezelés sajátos infrastruktúrájának továbbfejlesztése érdeké-
ben még a 2018. évben projektet indított a rendkívüli körülmények között szüksé-
ges kommunikáció eszközrendszerének fejlesztésére, mely tervezetten megvaló-
sult, és fenntartása, fejlesztése folyamatos.

Az MVM Csoport proaktív módon, folyamatosan elemezte a külpiaci válsághelyze-
tekből fakadó, az MVM Csoport tevékenységét érintő üzletfolytonossági kockáza-
tokat, illetve egyeztette a kormányzati szereplőkkel a szükséges intézkedé seket. 

Az MVM Mátra Energia Zrt. a működési folyamataiban külső vagy belső okok miatt 
előálló olyan zavaró körülményt tekinti válsághelyzetnek, aminek hatására kelet-
kezett jelentős károk a bányák, ill. az erőmű termelését jelentősen korlátozzák, 
vagy akadályozzák, értékek megsemmisülését, az emberi élet, az anyagi javak 
pusztulását vonják maguk után. Az MVM Mátra Energia Zrt. személyi állományát, 
anyagi javait, működését, környezetét veszélyeztető válsághelyzet kezelését, az 
irányító szervezet működését meghatározó valamennyi tevékenységre és folya-
matra érvényes keretrendszer átdolgozásra került 2020-ban�

A társaság válságkezelési szabályzattal rendelkezik� Az MVM Mátra Energia Zrt.-t 
érő veszélyeztetések, válság helyzetek kezelésének tervszerűbbé tétele, a szüksé-
ges elhárító intézkedések gyors meghozatala, a végrehajtás megkönnyítése érde-
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kében, társaságunknál az eddig számba vett lehetséges válsághelyzetek kezelésé-
nek segítésére elkészített válságtervek képezik a válságkezelés alapját. A tagválla-
latnál az eddig számba vett lehetséges válsághelyzetek kezelésének segítésére 
válságtervek készültek (mint például tűzesetek, környezeti haváriák, rendszerösz-
szeomlások, pandémia), melyek a válságkezelési szabályzat mellékleteit képezik.

Az MVM Mátra Energia Zrt. igazgatóinak felelőssége, hogy saját területükön gon-
doskodjanak a tervek hozzáférhetőségéről.

A válságtervek szükséges elkészítését és aktualizálását az illetékes igazgató által 
kijelölt szervezeti egység végzi. Az új, vagy módosított válságterve(ke)t a válság-
kezelési szabályzat módosításával kell elrendelni.

A terveket, az abban végrehajtott módosításokat a készítő dokumentáltan oktatni 
köteles a válság-helyzet esetén a válságkezelésben közreműködőknek. A széle-
sebb nyilvánosság illetve a sajtó tájékoztatásáról a kommunikációs vezető dönt és 
intézkedik, illetve ettől eltérően az ún. válságstáb dönthet.

A válságok gyors és hatékony kezelése érdekében a társaságnál szükség esetén 
azonnal válságstáb kezdi meg működését, amely jogosult és kötelezett válság-
helyzetben a válságkezeléssel kapcsolatos döntéseket meghozni, vezetői hatás-
köröket magához vonni az MVM Mátra Energia Zrt. valamennyi munkavállalóját, 
közvetlenül utasítani. A válságstáb az adott helyzettől függően azonnali meghí-
vással kiegészülhet azzal illetve azokkal a vezetőkkel/szakemberekkel, akiket 
szakmai hozzáértésük miatt a válságstáb szükségesnek ítél. Válsághelyzet esetén 
annak jellegétől függően értesíteni kell az illetékes hatóságokat, érintettség ese-
tén a környező önkormányzatokat, érintett más vállalatokat, amely a rendkívüli 
esemény által érintett terület vezetőjének feladata. 

A válsághelyzet kezelése a válságtervek alapján vagy annak hiányában a meghí-
vott szakmai illetékesek segítségével az adott szituáció figyelembe vételével tör-
ténik�

A válságstáb működése a válsághelyzet felszámolásáig tart. A válsághelyzet fel-
számolását követően a válságkezelési szabályzat szerint a következő lezáró intéz-
kedéseket kell végrehajtani, amelyek az értékelési feladatot is magába foglalják:

   A normálállapotba átvezető, illetve a biztonságos állapot létrehozásához szük-
séges intézkedések meghatározása;

   Az összes illetékes, illetve a válsághelyzet alatt bevont szerv tájékoztatása;
   A dokumentálás lezárása és a keletkezett anyagok archiválása.
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Vészhelyzeti felkészültség, folyamatbiztonság, 
az elővigyázatosság elvének érvényesülése

Az energiaellátást fenyegető biztonsági vonatkozású kockázatok közé sorolhatók 
az energiaellátást befolyásoló természetes külső környezeti, illetve szándékos ká-
rokozó hatások. Ezek okozhatnak akár hosszabb idejű, nagyobb ügyfél-ellátatlan-
ságot, amelyre fel kell készülni.

A Paksi Atomerőmű a jogszabályoknak megfelelően a rendkívüli események, va-
lamint a nukleáris veszélyhelyzet megelőzésére és elhárítására történő felkészülés 
érdekében Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Tervet (a továbbiakban: 
ÁVIT) készített és ennek megfelelően műszaki és szervezési intézkedéseket tett, 
továbbá baleset-elhárítási szervezetet hozott létre, képzett ki és tart alkalmazásra 
képes állapotban. Az ÁVIT-ot az érintett hatósággal jóváhagyatta, folyamatosan 
karbantartja, a veszélyelhárításban résztvevő külső együttműködő szervezetek 
számára hozzáférhetővé tette. Az ÁVIT-ban foglaltak alkalmazhatóságát rend-
szeres időközönként gyakorlatokkal igazolja, a gyakorlatok tapasztalatait értékeli, 
és szükség esetén módosításokat eszközöl. A veszélyhelyzet-kezelési képzéseket 
és gyakorlatokat a Paksi Atomerőmű évente értékeli, a tapasztalatokat visszacsa-
tolja, az értékeléseket a hatóság számára tájékoztatásul megküldi. A hatóságok 
helyszíni ellenőrzések, vizsgálatok megtartásával ellenőrzik a Paksi Atomerőmű 
veszélyhelyzet kezelés felkészülési, szervezeti és a műszaki intézkedések haté-
konyságát�

A Paksi Atomerőmű a veszélyhelyzetek kezelésére Baleset-elhárítási Szervezetet 
hozott létre, tart fenn. A veszély-elhárítási feladatok elsajátítására Baleset-elhárí-
tási Szervezet tagjait ki kell képezni, az elsajátított ismereteket pedig gyakorlatok 
megtartásával kell begyakorolni, illetve ellenőrizni. A képzések és gyakorlatok 
végrehajtása a baleset-elhárítási felkészülésért felelős szervezet feladata.

A Paksi Atomerőmű Baleset-elhárítás Szervezetébe beosztott állomány tagjait 
évenként a hatóság által jóváhagyott oktatási terv alapján, szinten tartó képzés-

ben részesíti. A képzések elsajátítására, illetve ellenőrzésére évente a hatóság ál-
tal jóváhagyott gyakorlat terv alapján, minimum 9 db gyakorlatot tart.

A Paksi Atomerőmű a képzéseket és gyakorlatokat évente értékeli, a tapasztalato-
kat visszacsatolja, az értékeléseket a hatóság számára tájékoztatásul megküldi.

A Magyar Földgáztároló Zrt. földgáztárolóiban veszélyes anyagokat használ és 
tárol. A tárolókban lévő veszélyes anyagokról folyamatos nyilvántartást vezet. A 
vészhelyzeti felkészültségüket az üzemi kárelhárítási tervek tükrözik, illetve azok-
ban van szabályozva. A környezeti havária helyzetekről, illetve azok lehetséges 
elhárításáról ismétlődő oktatásokban készítik fel munkatársainkat, és a gyakorla-
tok során szimulálják a havária helyzeteket. A környezeti tényezők között azono-
sítva és értékelve vannak a haváriák.

Havi szemlék alkalmával ellenőrzésre kerülnek a vészhelyzeti felkészültséggel, 
kár elhárítással kapcsolatos elemek. A hatékonyság a külső és belső auditokon, il-
letve a hatósági ellenőrzéseken, belső védelmi terv gyakorlatokon van értékelve.

Az MVM Mátra Energia Zrt. a kockázatkezelése során számba veszi a szervezet 
külső és belső környezetét, változásait, az érdekelt felek elvárásait, valamint köve-
telményeit. Minőségirányítási rendszer működtetése mentén a szervezet folyama-
tosan azonosítja azokat a kockázatokat és lehetőségeket, amelyekkel foglalkozni 
kell annak érdekében, hogy a minőségirányítási rendszeren keresztül és annak se-
gítségével el tudja érni az elvárt eredményeket. Mivel a folyamatok révén a nyomon 
követés és kontroll biztosítja az elvárásoknak való megfelelést, így az azokhoz kap-
csolódó kockázatok és lehetőségek is feltárásra, értékelésre és kezelésre kerülnek. 
Megtervezésre került továbbá ezen kockázatokkal foglalkozó tevékenységek köre, 
valamint meghatározásra került, hogy hogyan integrálódnak a tevékenységek a 
szervezet folyamataiba, illetve hogyan működik a tevékenységek értékelése. 

A kockázatokkal és azok kezelésével több szakterület is foglalkozik. A minőség-
ügyi szervezet és a szakterületi vezetők az ISO 9001 és az ISO 140001 szabvány 
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követelményeinek eleget téve az üzleti folyamatokban folyamatosan azonosítják a 
kockázatokat, és beépítik a szabályozóikba a kezeléshez szükséges kontrollokat, 
továbbá elemzik, értékelik és kezelik ezeket. 

Fontos szempont, hogy a kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatban megtett 
intézkedéseknek arányosnak kell lenniük a termékek és szolgáltatások megfelelő-
ségére gyakorolt lehetséges hatással�

A Paksi Atomerőmű esetében a jogszabályokban bekövetkező változások köve-
tési feladatait a jogi szervezet látja el�

A Paksi Atomerőmű az előírt követelmények maradéktalan teljesülését az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal (OAH) részére évente a Végleges Biztonsági Jelentés 
(VBJ) részeként igazolja.

A Paksi Atomerőmű vezetősége a tevékenysége során figyelembe veszi és alkal-
mazza a „Nemzetközi Atomenergia Ügynökség” (NAÜ) által kiadott biztonsági 
normatívákat, illetve stratégiai céljai megvalósításában, a működésfejlesztés terü-
letén több támogató programot valósít meg a NAÜ-vel szorosan együttműködve.

A Paksi Atomerőmű az „Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége” aktív 
tagja (World Association of Nuclear Operators – WANO), elfogadja és alkalmazza 
a WANO irányelveket és szakmai alapon szorosan együttműködik a tagokkal. Az 
üzemeltetési tapasztalatok cseréje érdekében a fontosabb eseményekről a WANO 
által kialakított formában tájékoztatják egymást az erőművek.

A jogi követelmények teljesüléséhez a kereteket a társaság irányítási rendszere 
biztosítja. 

Az Paksi Atomerőmű Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyve a folyamatstruktú-
rán keresztül az integrált irányítási rendszer működtetésének bemutató dokumen-
tuma az érdekelt felek számára.

Az integrált vállalatirányítás elvének gyakorlati alkalmazásával a társaság vezető-
sége arra törekszik, hogy a termelői tevékenysége során az általa alkalmazott 
technológiával együtt járó kockázatokat mindenkor a társadalmilag elfogadható 
szint alatt tartsa, ezzel is elismerve az emberi élet, a jelen és a jövő nemzedékek 
egészségének, életfeltételeinek, a környezet és az erőmű környezetében lévő 
anyagi javak megőrzésének kiemelt fontosságát.

A Paksi Atomerőmű vezetősége a rögzített stratégiai célok megvalósítása érdeké-
ben a folyamat tevékenységeket rendszeresen értékeli, és folyamatosan nyomon 
követi, értékeli a működést. 

Az ellenőrzési folyamat része a folyamatok ellenőrzése és mérése, javító és meg-
előző intézkedések meghatározása a nem-megfelelőségekkel szemben, javítás, 
önértékelés, független értékelés, valamint az irányítási rendszer felülvizsgálata. 

2020-ban az MVM Csoportban TIER 1 és 2 besorolású folyamatbiztonsági ese-
mény kis számban fordult elő. A TIER 1 súlyosabb (pl. súlyos/halálos baleset, je-
lentős anyagi kárral járó tűzeset), a TIER 2 kevésbé súlyos eseményeket jelent.

2020-ban a Mátrai Erőműnél történt jelentésköteles munkabalesetek száma 18, a 
tűzesetek száma 2, míg a Paksi Atomerőmű esetében a 2019-es és a 2020-as 
évben is TIER 2 besorolású balesetből 19 volt.A többi tagvállalat nem számolt be 
TIER 1 és 2 besorolású folyamatbiztonsági eseményről.

Fogyasztók egészsége és biztonsága

Az MVM Csoport az általa létesített, üzemeltetett létesítmények, berendezések 
tervezésében, kivitelezésében és működtetésében egyaránt a kor elvárásainak 
megfelelő megoldásokat alkalmazza. 

Az MVM Zrt. igyekszik a legmodernebb technikai megoldásokat alkalmazni, vala-
mint a korábban épített berendezéseket az üzemeltetés során az adott kor szint-
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jére modernizálni� Ennek keretében a konkrét megoldások kiválasztásában nem 
csak a saját munkavállalók egészségének és biztonságának a védelmére törek-
szik, hanem mindenkiére, akire a berendezéseik hathatnak. Ennek keretében a 
konkrét megoldások kiválasztásában nem csak a saját munkavállalók egészségé-
nek és biztonságának a védelmére törekszünk, hanem mindenkiére, akire a beren-
dezéseink hathatnak�

A szervezet berendezéseihez köthető lakossági sérülésekről adatot nem gyűjt, a 
helyzetet átfogóan bemutató hiteles információkkal nem rendelkezik. A szakterü-
let munkacsoportot működtet, melynek egyik célkitűzése és feladata, hogy a mun-
kavállalóinkat vagy az érdekeltségi területükön tevékenykedő más munkáltatók 
dolgozóit ért baleseteket az MVM Csoport tagvállalatai közösen áttekintsék� En-
nek alapján a tanulságokat, jó gyakorlatokat segítő tudásbázist és annak társasá-
gok közötti megosztását kívánják megvalósítani. Ezen munkacsoport keretében 
áttekintésre kerül, hogy a nem munkavállalókat ért, a berendezéseinkkel össze-
függő baleseteket lehetséges-e az MVM Csoport szintjén kezelni, egységesen 
áttekinteni, értelmezni.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt� folyamatosan nyomon követte a járvá-
nyügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, szabályozásokat, ezekre figyelem-
mel tette meg a szükséges intézkedéseket, és haladéktalanul tájékoztatta ügy-
feleit�

Azt javasolta az ügyfeleinek, hogy mindannyiunk biztonsága érdekében válasszák 
a legtöbb ügy intézésére alkalmas online ügyfélszolgálatot, a mobilapplikációt, a 
telefonos vagy írásos ügyfélszolgálatot a személyes érintkezések csökkentése ér-
dekében� 

A társaság honlapján és a vonatkozó videóban minden információ megtalálható az 
elektronikus ügyintézésről, a regisztráció az online ügyfélszolgálaton vagy a mobil-
applikációban néhány percet vesz csupán igénybe. Ha valaki mégis a személyes 
ügyfélszolgálatot kívánta igénybe venni, azt időpontfoglalással lehetett megtenni.

Képzés és oktatás

A fejlesztési programok fókuszába a biztonságos üzletmenet fenntartásának tá-
mogatása, kritikus munkakörben dolgozó kollégák képzése került. A képzések tar-
talmi kialakítása a képzéstervezés során történik, figyelembe véve a társaság stra-
tégiai céljait és a munkavállalók éves teljesítmény értékelés keretében meghatáro-
zott egyéni céljaival való összehangolás lehetőségét. 2020-ban a munkatársi 
hatékonyság növelését célzó programokra fókuszáltunk a pandémiából adódó 
megváltozott munkakörülményekhez való alkalmazkodás támogatására. Emellett 
kiemelt hangsúlyt kapott a vezetőfejlesztés (operatív-, közép- és felsővezetői 
szinteken), hogy az új körülmények között kellően felkészültek lehessenek az új 
kihívások kezelésére. 

Fontos céllá vált a vezetői utánpótlás program elindítása és az e-tanulás kiszélesí-
tése, további fejlesztése. Képzéseink és fejlesztéseink mind az irányított társasá-
gokra, mind az uralkodó tagra kiterjednek. Továbbá a vállalati integrációk hatására 
fókuszba került a változásmenedzsment, valamint a szervezetfejlesztés.

A képzési tevékenység a Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzatban, 
valamint a csoportszintű szabályzatokban és folyamatutasításokban meghatáro-
zott módon történik. Az ellenőrzött társaságok a munkakörök betöltéséhez szük-
séges, jogszabály által előírt, valamint a szakmaspecifikus képzéseket saját hatás-
körben valósítják meg. Az illetékes szakterület legfontosabb feladatai az alábbiak: 

    felel a képzési stratégia kialakításáért, 
    a képzési-fejlesztési rendszerek működtetéséért, 
    fejleszti és működteti a kompetenciamodellt, 
    a karrierstratégiát és utódlás tervezést.

A képzési stratégia célja az MVM Csoport üzleti eredményességének és verseny-
képességének támogatása, a szervezet humán erőforrásának kompetencia alapú 
fejlesztése révén� 
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Képzési tevékenységünket az alábbi alapelvek mentén végezzük:

   Ügyfélközpontúság: szolgáltatói szemlélet erősítése, beépítése a mindennapi 
működésbe

   Üzleti eredményesség támogatása: a képzési és fejlesztési akciók összehango-
lása a vállalati prioritásokkal

   Innováció: modern eszközök és módszerek beépítése a képzési szolgáltatások-
ba (e-tanulás)

   Transzparencia: az MVM Csoport munkavállalói számára átlátható szabályozás 
és folyamatok kialakítása, fenntartása és fejlesztése

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 részeként a tehetséggondozás és a vezetőfejlesztés 
kiemelt figyelmet kap, ami a munkahelyi elkötelezettséget erősíti. Ennek részeként 
az alábbi, a munkavállalók képességfejlesztését és a munkakörváltást segítő prog-
ramok indultak:

MVM Csoport Vezetőfejlesztő program

Csoportszintű vezetői programunk négy kiemelkedő célcsoportja a felsővezetők, a 
középvezetők, az operatív vezetők és a tehetségek. A különböző célcsoportok 
számára olyan képzési programokat kínáltunk, amelyek a szerepükből eredő kihí-
vásaik leküzdéséhez adnak kézzel fogható segítséget a mindennapok során. A 
képzési programok (tréning és coaching módszertanokra építve) a vezetői műkö-
désre és a modern vezetői eszköztárra fókuszáltak. 

A képzési programok kialakításánál fontos szempontként jelent meg, a képzési 
tartalom hasznosságán túl a képzés elérhetősége, digitális támogatottságának 
mértéke is�

Munkavállalók fejlesztése (MVM Csoport) 

Az egyéni képzési igények gyűjtése strukturált módon történik, ezen adatbázis 
alapján irodai alkalmazások oktatását, nyelvi képzéseket, iskolarendszerű képzé-
sek támogatását végezzük. A tagvállalatonként eltérő képzési fókuszok és igé-
nyek miatt a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a tagvállalatok saját képzési 
terveik alapján szerveztek szakmai és készségfejlesztő tréningeket munkavállaló-
ik részére. 2020-ban a munkatársak jóllétét, biztonságát és hatékony munkavég-
zésük növelését célzó IT és készségfejlesztő programokat valósítottunk meg. A 
Tavaszi és Őszi Képzési Katalógusban belső, szabadon választható tréningeket 
szerveztünk több mint 20 témakörben� A képzések a pandémiás helyzet miatt 
zömében virtuális tantermi keretek között kerültek lebonyolításra. Érzékenyítési 
programunk elsősorban a fizikai munkavállalók, míg a Munkavédelmi Akadémia 
mind a fizikai és szellemi munkavállalók biztonságos és szabályszerű munkavég-
zésének támogatását célozta� Új elemként megteremtettük az online nyelvképzés 
kereteit, amely a munkavállalók angol nyelvi készségeinek fejlesztésére szolgáló 
rugalmas eszköz.

Tanulmányi szerződés keretében folytatott képzések értékelése 
(MVM Zrt.)

A tanulmányi szerződés keretében igénybe vehető képzések és azok szabályai 
újradefiniálásra kerültek. Az szabályzás megfelelő kereteket biztosít az igénybe 
vehető támogatásoknak és feltételeknek, illetve a munkavállalói kötelezettsé-
geknek�

Kultúraváltáshoz kapcsolódó vezetői programok (MVM Csoport)

Az MVM Csoport 200 legmagasabb szintű vezetőjének részvételével megvalósu-
ló képzések célja a csoportszintű, stratégiai üzenetek ismertetése, a tagvállalati jó 
gyakorlatok megosztása, a TOP200 vezető elköteleződésének növelése, a közös 
gondolkodás és problémamegoldás kialakítása. 
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E-learning oktatások (MVM Csoport)

Az e-learning oktatások célja a tanulószervezeti alapok megteremtése, a munka-
vállalói egyéni felelősség növelése az önkiszolgáló funkció bevezetésével. Válla-
latcsoportunk képzési célja, hogy minél tágabb körben alkalmazzon online képzé-
seket a vállalatcsoportban keletkező komplex fejlesztési igények kielégítése céljá-
ból. A képzések, így a tudás időben és térben történő elérhetőségének biztosítása 
kiemelt szempont, ennek támogatására vezetünk be egy új rendszert.

2020-ban megkezdtük az MVM Csoportban dolgozó több mint 14 ezer munka-
vállaló tapasztalatának, rejtett kompetenciáinak feltérképezését. Mindennek az a 
célja, hogy segítse az MVM Csoportot abban, hogy a stratégiai célokhoz, nemzet-
közi terjeszkedéshez belső erőforrásból találjuk meg azokat a kulcs kompetenciá-
kat, melyek eredményessé és sikeressé tesznek Bennünket. A stratégiai célok 
megvalósítása mellett egyaránt jó alapot biztosít a munkavállalók egyéni karrier és 
fejlesztési igényeinek felmérésére, a vezetők pedig képet kaphatnak arról, hogy 
beosztottjaik a jelenlegi munkakörükön túl milyen más feladatokba vagy projek-
tekbe vonhatók be, illetve a szervezeti egységek kompetencia-térképe is megal-
kotható lesz�

Tudásközpont

A képzési tevékenység részét képezi az MVM Csoport Tudásközpontja is, melyről 
részletesebb információ az Innováció fejezetben található�

Teljesítményértékelés

A SuccessFactors (TÉRKŐ) rendszer 

Az MVM Csoport a 2017. évben vezette be a SuccessFactors TÉRKŐ rendszert, 
amely csoportszinten egységes teljesítménymenedzsment folyamatot biztosít a 
munkavállalói számára. 2020-tól csoportszinten egy egységes SuccessFactors 

rendszer került használatba, mely két rendszer összeolvadásából jött létre. 2020-
ban a rendszer egységes értékelési irányelvek alapján minden munkavállaló szá-
mára biztosítja az egyéni célkitűzés lehetőségét. A csoportszintű egységes kom-
petenciamodellen túl a folyamatos teljesítménymenedzsment funkció is beveze-
tésre került, mely többek között lehetővé teszi a vezetők és munkavállalók részére, 
hogy az év során visszajelzést adjanak és kapjanak� A rendszer használatáról ok-
tatási anyagok állnak rendelkezésre az intranetes felületen. A teljesítményme-
nedzsment folyamat a HR partnerek által kerül koordinálásra.

A SuccessFactors rendszer Képzés és Kompenzációs moduljának bevezetése is 
megkezdődött. 

MVM Príma Díj

A MVM Csoport jó hírnevének, az üzleti partnerek és a munkavállalók teljesítmé-
nyének elismerésében, valamint a munkavállalók szakmai fejlődésének támogatá-
sában elkötelezett a vezetőség. A korábbi NKM és MVM cégcsoport szintű elis-
merések összevonása, ezzel együtt a kiemelkedő teljesítmények elismerési kultú-
rájának fejlesztése a 2020� év egyik feladata volt� 

A 2020-as évben a csoportszintű MVM Príma díjak 5 kategóriájában 13 egyéni és 
3 csapat nyerte el a díjat. Táraságok helyi szintjén több mint 200 díj került kiosz-
tásra. A 2020-as év októberében bevezetésre került csoportszintű MVM Príma 
elismerési rendszer ugyanakkor nem az egyetlen: a társaságok helyi szinten is el-
ismerésben részesíthették kollégáikat, mely díjaknak az elnyerése előfeltétele volt 
a legmagasabb szintű, MVM Príma díjakra jelölésnek. 

E szempontokat követve az alábbi öt díj kerül kiosztásra:

   MVM Príma Életmű Díj
   MVM Príma Év Embere Díj
   MVM Príma Év Fiatal Tehetsége Díj
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   MVM Príma Év Csapata Díj
   MVM Príma Ügyfélközpontúsági Díj

A beérkezett jelölésekből döntheti el a szakmai zsűri, hogy kiket javasol az MVM 
PRÍMA elismerésben történő részesítésre az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatójának.

Hátrányos megkülönböztetés és esélyegyenlőség

A hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelőzése, továbbá az 
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a munkavállalók 
vonatkozásában az MVM Csoport tagvállalatai – eleget téve a jogszabályi előírá-
soknak és a társadalmi, etikai elvárásoknak – Esélyegyenlőségi tervvel rendel-
keznek�

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók nem alkalmaznak sem közvetlen, sem 
közvetett hátrányos megkülönböztetést

a) a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a mun-
kára való felvételben, az alkalmazási feltételekben;

b) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben;

c) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítésében és megszüntetésében;

d) a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcso-
latosan;

e) a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;
f) a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 

alapján járó juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosí-
tásában;

g) a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben;
h) az előmeneteli rendszerben;
i) a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint

j) a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását 
és a gyermek gondozására fordítható idő növelését elősegítő szülői szabadság 
kérelmezésével, illetve igénybevételével összefüggésben.

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók kiemelt figyelemben részesítik a követ-
kező foglalkoztatási csoportokhoz tartozókat, különös tekintettel a velük kapcso-
latos bánásmódra:

a) nők,
b) várandós anyák,
c) három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők,
d) fogyatékkal élő munkavállalók,
e) tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó munkaválla-

lók,
f) 55 év feletti munkavállalók.

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók az esélyegyenlőséget elősegítő konkrét 
programok és intézkedések mentén biztosítják a fenti csoportoknak.

2020-ban sem történt a vállalatcsoportban hátrányos megkülönböztetéssel járó 
eset�
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Társadalmi kapcsolatok

Az MVM Csoport Magyarország nemzeti energetikai társaságcsoportjaként nem 
kizárólag a villamosenergia-piac meghatározó résztvevője, de társadalmi súlyá-
hoz mérten, felelős vállalatként működve évtizedek óta kiemelt támogatója az 
egyetemes és nemzeti kulturális értékek létrejöttének, valamint a tudásalapú tár-
sadalom előmozdítására irányuló kezdeményezéseknek, programoknak. Az MVM 
más európai országokban működő nagyvállalatokhoz hasonlóan vallja, hogy a 
gazdasági fejlődés ma már leképezhető a kultúra, a szociális háló, a hazai oktatási 
és szakmakultúra fejlesztése, az egészséges életmód és a sportkultúra fejlettségi 
szintjén is�

A cégcsoport két tagvállalata (az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM Mátra 
Erőmű Zrt.) a csoport legnagyobb foglalkoztatójaként folyamatosan törekszik a 
környékbeli lakosság elkötelezettségének növelésére, a vállalat iránti lojalitás fo-
kozására, miközben tudatában van annak a kiemelt felelősségének, amivel az ott 
élő és dolgozó embereknek tartozik. Ezen tagvállalatok esetén 100% a működési 
helyszínek aránya, ahol a helyi közösségekre gyakorolt hatásokat értékelik és ke-
zelik�

A fentiek szellemében az MVM támogatási politikájának fókuszában az alábbi te-
rületek állnak (28. ábra):

    Az egyetemes és hazai kulturális értékek támogatása, amelyen belül a kép-
zőművészetre és a zeneművészetre helyezünk kiemelt figyelmet;

    A tudásalapú társadalom előmozdítása, oktatás, tudomány, amely területhez 
köthetően a felnövekvő generáció támogatása az elsődleges célunk;

    A verseny- és tömegsport támogatása, kiemelten a nemzeti jelentőségű ese-
mények;

    Karitatív tevékenység;
    Környezetvédelem�

2020-ban az MVM Csoporton belül két társaság volt a legjelentősebb adományo-
zó szervezet: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely elsősorban a helyi közössé-
gek támogatásában vállalt szerepet, és az MVM Zrt., amely országos szinten 
adott támogatásokat. Az MVM Csoport által nyújtott támogatások nem minden 
esetben a megítélés évében kerülnek felhasználásra, így ebben a jelentésben 
azokról írunk részletesebben, amelyek felhasználásra is kerültek. 

Helyi közösségek – társadalmi szerepvállalás

Az MVM Csoport mint a legnagyobb nemzeti tulajdonú társaságcsoport, és árbe-
vétele alapján Közép-Európa 14. legnagyobb vállalatcsoportja, különösen fontos-
nak tartja a helyi közösségek támogatását. Az elmúlt évek növekedési pályájának 
folytatása mellett az MVM Csoport továbbra is mindent megtesz azért, hogy – a 
Nemzeti Energiastratégiával összhangban – folyamatosan a lehető legkedvezőbb 
áron biztosítson villamos energiát és földgázt, miközben kiemelt figyelmet fordít a 

28. ábra: Az MVM Csoport által nyújtott támogatások megoszlása 2020-ban (%)

Környezetvédelem: 0,67%

Oktatás, tudomány: 15,1%

Jótékonyság (kreatív 
tevékenység): 6,79% 

Sport: 57,36%

Kultúra: 7,57%

Egyéb: 10,41%

Egészségügy: 2,1%
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természeti környezet megóvására és a társadalmi felelősségvállalásra. 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 innovációi iránti nyi-
tottságát�

Az MVM Mátra Energia Zrt. társadalmi kapcsolatrendszerének a legfontosabb ele-
mei a jogszabályokban kötelezően előírt tagságok megléte, a szakmai érdekérvé-
nyesítés hatékony végzéséhez szakági szervezetekben végzett munka, és a társa-
ság térségi meghatározó szerepéből adódó társadalmi felelősség vállalás.

Az iparági tevékenységből adódóan a vállalat tagja a Villamosenergia-ipari Társa-
ságok Munkaadói Szövetségének és a Bányászati Szövetségnek, részt vesz az 
országos és a regionális ipari és kereskedelmi kamarák munkájában. Aktív szere-
pet vállal a diákok pályaválasztási tanácsadásában, a szakképzés fejlesztésében, 
helyet biztosít szakmai fórumoknak, a kamarákat folyamatosan tájékoztatja a fej-
lesztéseikről.

A társaság 1997. március 5-i megalakulása óta folyamatos támogatója a Gyerme-
keinkért Mátrai Erőmű Alapítványnak, melynek célja az elhunyt és halálukig az 
MVM Mátra Energia Zrt. állományába tartozó munkavállalók tanuló, valamint szo-
ciálisan rászoruló kiskorú, vagy szellemi fogyatékos nem tanuló gyermekeinek 
anyagi támogatása� A támogatott gyermekek havi rendszeres pénzösszeget kap-
nak, ezen felül szeptemberben beiskolázási támogatást, decemberben karácsonyi 
egyszeri támogatást nyújt az alapítvány. 2020-ban 23 gyermek tanulmányaihoz 
járult hozzá az alapítvány.

A társaság hagyományosan anyagi támogatásban részesíti a Bányász Kultúráért 
Alapítvány Fúvószenekarát, melynek célja a bányászi hagyományokhoz szorosan 
kötődő zeneművek repertoáron tartása, a hagyományok ápolásának átadása a fi-
atalok számára. Ennek érdekében a zenekar rendszeresen részt vesz Visonta, 

Bükkábrány, Gyöngyös és a környező, települések kulturális rendezvényein, és el-
maradhatatlan szereplői az MVM Mátra Energia Zrt. ünnepségeinek.

Az MVM Zrt. 2020. évi meghatározó programjai a társadalmi felelősségvállalás-
hoz kapcsolódóan a következők voltak:

Okosbútor online nyereményjáték

A 2019-es MVM Okos Iskola pályázat sikerén felbuzdulva az MVM 2020 szep-
temberében meghirdette az MVM Okosbútor online nyereményjátékot magyaror-
szági általános- és középiskolások számára. A játékban résztvevő diákoknak egy 
energetikai és fenntarthatósági témájú keresztrejtvényt kellett megfejteniük. A 
kitöltésben nagy segítséget jelentettek a játék weboldalán létrehozott tudástár-
ban található edukációs videók és animációs tartalmak.

A játék célja az volt, hogy a fiatal generáció körében is népszerűsítsük az energe-
tikával kapcsolatos témákat, segítsük az információáramlást és a tudatos energia-
felhasználás térnyerését�

Az ország 397 iskolájának közel 2200 diákja töltötte ki a rejtvényt szeptember 
21-én. A megmérettetésen a feladványt leggyorsabban helyesen megoldó tíz 
diák iskolája egy-egy fából készült, nagyméretű, szabadtéri, napelemmel és 
USB-aljzattal szerelt, telefontöltésre is alkalmas, sötétben pedig hangulatvilágí-
tást adó, művészeti alkotásnak is beillő, KisKígyó fantázianevű okosbútorral lett 
gazdagabb. A bútorokat a Hello Wood tervezte és gyártotta.

A versenyzők 28 százaléka budapesti, 72 százaléka pedig vidéki iskolát képviselt. 
Hibátlan megfejtést 317 diák küldött be, leggyorsabb tanulója révén pedig az aláb-
bi tíz intézmény lett a verseny nyertese: Sármelléki Általános Iskola, Horváth Mi-
hály Gimnázium (Szentes), Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, 
Technikum, Általános Iskola és Óvoda (Kisújszállás), Újpesti Könyves Kálmán Gim-
názium, Energetikai Technikum és Kollégium (Paks), Bonyhádi Általános Iskola, 

102-12
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Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Lónyay Utcai Református Gimnázium és 
Kollégium (Budapest), Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium, ELTE 
Bolyai János Gyakorló Általános Iskola És Gimnázium (Szombathely), Berettyóújfa-
lui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola.

MVM ZENERGIA

Az MVM ZENERGIA minden évben egyedülálló zenei élménnyel és látványvilág-
gal várja a kultúra rajongóit. A fennálló pandémiás helyzetre tekintettel az ese-
mény online közvetítés formájában valósult meg 2020. augusztus 29-én, amelyet 
közel kétezer néző követett a virtuális térben. Korábban sehol sem látott produk-
cióval léptek az ötödik alkalommal életre hívott MVM ZENERGIA színpadára a ha-
zai komolyzene nagyjai. A fellépőket az kötötte össze, hogy mind a heten egykori 
Junior Prima díjazottak, akik a díj odaítélése óta mára a világ legelismertebb művé-
szei közé emelkedtek. A sokszínű koncert színpadán zongora, hegedű, gordonka, 
trombita, gitár és ének biztosította a minőségi szórakozást. Az élő zenei műsor 
mellett nagyszabású fényfestés, extra tartalmak, helyszíni bejelentkezések és in-
terjúk varázsolták el a zenekedvelőket.

Az este során neves művészek előadásában csendültek fel többek között Liszt 
Ferenc, Hubay Jenő, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Gabriel Fauré és Johann Strauss 
alkotásai�

Az egyedülálló esemény minden évben a komolyzene és a jótékonyság találkozá-
si pontja: az MVM a jegyeladásból befolyt teljes összeget megduplázta és 2020-
ban is jótékony célra ajánlotta fel� Az mvmzenergia.hu oldalon egész augusztus-
ban szavazhattak az érdeklődők, hogy melyik szervezet kapja meg az adományt. 
A befolyt összeg a mintegy 1500 szavazat alapján ezúttal a Budapest III. Kerületi 
Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthonhoz került, támo-
gatva ezzel áldozatos munkájukat.

Junior Prima Díj

Az MVM Zrt. támogatásával minden évben 10 fiatal művész kapja meg a Junior 
Prima Díjat magyar zeneművészet kategóriában. Az elmúlt 13 év során már 130 
kimagaslóan tehetséges fiatal zeneművész vehette át az elismerést és az ezzel 
járó, fejenként kétmillió forintos anyagi támogatást. Az MVM Zrt. 2020-ban is tíz 
hazai tehetséget díjazott, ez alkalommal először bárki ingyenesen nyomon követ-
hette az online megrendezett díjátadót és a fiatal zenei géniuszok gálakoncertjét 
2020. november 26-án, az mvmjuniorprima.hu oldalon. A zsűri tagjai ezúttal is a 
magyar zeneművészet szaktekintélyei közül kerültek ki. 

Az MVM Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja, hogy támogassa azokat, akik tudásuk-
kal, tehetségükkel gazdagítják az országot. A Junior Prima Díj az if jú zeneművé-
szek körében ma a legnagyobb presztízsű hazai elismerésnek számít. A siker 
megszületésében segíti és inspirálja a fiatal művészeket, hiszen megfelelő anyagi 
és erkölcsi támogatást biztosít a kibontakozáshoz, amire a tehetség és a kőke-
mény munka mellett szükség van ahhoz, hogy valaki a komolyzenei élet élvonalá-
ba kerüljön. Számos Junior Prima Díjazott nem csak Magyarországon, hanem kül-
földön is kiemelkedő művésznek számít, a világ legjelentősebb hangversenyter-
meiben lép fel, hiszen a díj nem csupán pénzbeli juttatás, hanem lehetőség is 
egyúttal, ugródeszka a hírnév felé.

Élménynap 

Az MVM Csoport 2020-ban is közel 100 millió forinttal támogatta a gyermekek 
oktatását, gyógyítását és fejlődését segítő szervezeteket. Az MVM Zrt. és az MVM 
Partner Zrt. az elmúlt 13 évben összesen több mint 900 millió forinttal támogatott 
jótékonysági szervezeteket, alapítványokat a vállalat „Legszebb napom” Élménynap 
elnevezésű rendezvényének keretein belül. A program, amelyen alkalmanként mint-
egy 900 tartósan beteg, fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott, illetve hátrányos hely-
zetű gyermeket láttunk vendégül, a járványhelyzet miatt ugyan elmaradt 2020-ban, 
a gyermekeket támogató szervezeteknek azonban eljuttattuk az adományokat.

http://mvmzenergia.hu
http://mvmjuniorprima.hu
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Az MVM Zrt. és az MVM Partner Zrt. munkatársai által megszavazott tizennyolc 
szervezet 2020-ban összesen közel 100 millió forint támogatásban részesült� A 
forrást többek közt betegellátó eszközök pótlására, speciális orvosi műszerek be-
szerzésére, épületfelújításra, élményszerző programok szervezésére, illetve alap-
tevékenységük ellátására fordítják a segítő szervezetek.

2020-ban a BICE-BÓCA Alapítvány, a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 
Közhasznú Alapítvány, a Gyermekleukémia Alapítvány, a Csodalámpa Alapítvány, 
a Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány, a Korai Fejlesztő Központot Támoga-
tó Alapítvány, a KézenFogva Alapítvány, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
Magyar Egyesület, A Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület, a Gyermek-

otthonunkban Élő Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány, a Nem maradsz egyedül 
Alapítvány, a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány, a Bethesda 
 Kórház Alapítvány, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány, az Élet-
mentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány, a Budapesti 
Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány, a Napfény a Beteg Gyerme-
kekért, Rászorultakért Közhasznú Alapítvány és a Bókay Gyermekklinikáért Köz-
hasznú Alapítvány kapta a támogatást.

Az MVM Koncertek hangversenysorozat

Az MVM Zrt. hosszú évek óta a művészetek, kiemelten a komolyzene elkötelezett 
híve és támogatója. A Társaság és a Jakobi Koncert Kft. együttműködése hozta 
létre a magyar zenei élet talán legkiemelkedőbb hangversenysorozatát, az MVM 
Koncerteket. A koncertsorozat célja, hogy világszínvonalú produkciókat nyújtson a 
komolyzenét szerető és értő közönségnek. Az MVM Zrt. 2020-ban is névadó 
szponzora volt az MVM Koncertek hangversenysorozatnak, amelynek keretében 
több mint 33 komolyzenei koncert valósult meg olyan impozáns helyszíneken, 
mint a Zeneakadémia Nagyterme, a MÜPA, valamint a Gödöllői Királyi Kastély, 
számos hazai és nemzetközi, fiatal és már befutott előadóművész fellépésével. Az 
előadók között szerepelt többek között Alexander Gavrylyuk zongoraművész, 
 Alice Sara Ott zongoraművész, Vigh Andrea hárfaművész, Kovács Gergely zon-
goraművész, Bogányi Gergely zongoraművész, Rost Andrea szoprán énekes 
előadó, Kelemen Barnabás hegedűművész, Balázs János Kossuth-díjas zongo-
raművész, valamint Csőke Flóra gordonkaművész.

A Múzeum+ programsorozat

Az MVM Zrt. évek óta elkötelezett támogatója a Múzeum+ programnak is, amely-
nek keretein belül a képzőművészetek kapnak hangsúlyos szerepet. A Szépművé-
szeti Múzeum „Múzeum+” programjának, valamint a „Borszerdák” eseményeinek 
támogatása évek óta az MVM Zrt. egyik legjelentősebb kulturális feladata főtámo-
gatóként. Az együttműködés keretében az MVM Zrt. kiemelt támogatója volt to-
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vábbá a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria által megrendezett, 
2020. október 14. – 2021. május 30. közötti Sean Scully: Átutazó – Retrospektív 
Kiállításnak is.

Cziffra György Fesztivál 

Az MVM Zrt. 2020-ban is főtámogatóként segítette a Cziffra György Fesztivál 
megvalósítását. A rendezvénysorozat keretében fellépett többek között Balázs Já-
nos zongoraművész, a Hot Jazz Band együttes, a Jazzical Trio együttes, Simon 
Izabella zongoraművész, Vadim Repin hegedűművész, a Bartók Világverseny és a 
BMC Nemzetközi Cimbalomversenyének díjazottjai, a Virtuózok verseny győzte-
sei; mellettük előadóként szerepelt Pál Feri atya római katolikus pap, Prof. Dr. Vizi 
E. Szilveszter akadémikus, dr. Bagdy Emőke pszichológus és Tompos Kátya szín-
művésznő. A fesztivál a magyar kulturális örökség ápolását tartja szem előtt, de 
kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek felkarolására is díjak és mesterkurzusok 
formájában� 

Ferencvárosi Torna Club

2019-től 2022-ig évi hatmillió eurónak megfelelő forint összeggel támogatja az 
MVM Csoport a Ferencvárosi Torna Clubot (FTC). Az MVM Csoport és a legna-
gyobb hazai sportklub stratégiai együttműködési megállapodása értelmében az 
energetikai vállalat logója több szakosztály mezeire felkerül, de új nevet kap a 
Népligeti Sportközpont és a Fradiváros is�

Az MVM Csoport szponzorációja kiterjed az FTC kisebb és nagyobb szakosztálya-
ira is, a vízilabdától, a szinkronúszáson át az ökölvívásig, kézilabdáig vagy éppen 
a jégkorongig, atlétikáig, női akrobatikus tornáig. A szponzorációs megállapodás 
értelmében az együttműködés az érintett szakosztályok U14-U18 utánpótlás, fel-
nőtt, illetve férfi és női sportolóinak támogatását is tartalmazza. Az MVM Zrt. a 
támogatás fejében az FTC Népligeti Sportközpontjának névadója lehet (FTC–
MVM Sportközpont), illetve a több ütemben, 2023-ig megvalósuló Fradiváros ne-

vébe is bekerül az állami vállalat (FTC–MVM Fradiváros). Ezen túl a csapat labda-
rúgó-stadionjában, edzőpályáin, edzőtermeiben, a pályák menti reklámfelületeken 
(perimétereken), molinókon, kijelzőkön, a klub médiafelületein, hírleveleiben, on-
line és közösségimédia-csatornáin jut megjelenési lehetőséghez az MVM Cso-
port, valamint egyes további létesítmények névadási jogaival is élhet majd. Az 
MVM Csoport logója megjelenik többek közt a klub labdarúgó-, kézilabda- és jég-
korongmezein, illetve a zöld-fehér férfi vízilabdacsapat úszósapkáján, fürdőnad-
rágján is, így összesen több mint 20 szakosztály versenyruházatán.

Az MVMI Zrt. társadalmi felelősségvállalásáról is tanúbizonyságot tett ezekben a 
nehéz időkben; több száz lejárt élettartamú, de még használható informatikai esz-
közt adományozott többek között a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a Zala 
megyei, Fejér megyei, Tolna megyei és Somogy megyei Gyermekvédelmi Köz-
pontnak. Így hozzájárultunk az otthoni tanuláshoz, megkönnyítve közel 200 csa-
lád helyzetét�

Környezet- és természetvédelmi programok

Az MVM Csoport több tagvállalata is szervezett dolgozói számára nagy sikerű 
veszélyeshulladék-begyűjtési napot�

Az MVM Services Zrt. által, a Budapest, Szentendrei úti székházban szervezett 
gyűjtés során a korábbi évi mennyiségekhez képest 2020-ban ismét rekordnak 
számító, a 2019. évihez képest közel kétszer annyi hulladék gyűlt össze a szep-
tember 23-i munkavállalói hulladékgyűjtési akció során. 2020-ban mintegy 5,1 
tonna veszélyes, és 2,4 t tonna nem veszélyes, de a kommunális hulladékoktól 
külön kezelendő (pl.: használt sütőolaj, gumiabroncs stb.) – tehát összesen több, 
mint 7,5 tonna – hulladék került átadásra a kezelő partner részére további haszno-
sításra és ártalmatlanításra. A megannyi szilárd és folyékony anyagtípus közül 
elektronikai eszközökből (2,6 t), festékekből (1,8 t) és azbeszttartalmú palából (0,7 
t) gyűlt össze a legnagyobb mennyiség, de 2020-ban kiemelendő volt a 78 kg 
összegyűjtött gyógyszerhulladék is.
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12 000 fa elültetése saját szervezésben

A 2020-as évben az MVM Démász Áramhálózati Kft. megvalósította 2019-es év 
végén tett vállalását, melyben ígéretet tettek 12 000 facsemete elültetésére a Kis-
kunságban. A kezdeményezést önkéntes alapú jelentkezés előzte meg, mely ki-
terjedt a MVM Csoport összes tagjára� 

Az MVM Csoport összesen közel 300, különböző telephelyeken és városokban dol-
gozó munkatársa a március 9. és 12. közötti napok valamelyikén vett részt a Kiskun-
sági Nemzeti Park területén rendezett „50 éves a Föld Napja” rendezvény keretei 
között szervezett faültetésen, ahol a 4 nap alatt összesen 1,9 hektár került beülte-
tésre. Az esemény célja a vállalat felelősségvállalása az emberi tevékenység által 
előállított légköri szén-dioxid felhalmozódás csökkentésében, ezáltal próbálva meg-
akadályozni a globális felmelegedési folyamatok felgyorsulását. Egy év leforgása 
alatt ugyanis egy átlagos fa 12 kilogramm szén-dioxidot „lélegzik be”, és egy négy 
fős családnak elegendő mennyiségű oxigént „lélegzik ki”. A világ erdői, a fák a világ 
oxigénkészletének közel 40 százalékát állítják elő. Ennek megfelelően az MVM csa-
pata a munkavállalók számának megfelelő mennyiségű, 12 000 fát ültetett el.

A tervek alapján a dolgozók a cég által szervezett és a megadott térségekből 
(Baja, Szeged, Békéscsaba), valamint Budapestről induló autóbuszokkal vagy 
egyénileg indultak el az ültetés helyszínére, Kunadacs külterületére. Az ültetés 

párban, 2-3 fővel történt, napi 5-6 órában. Bár a szakszerű öltözetről és lábbeli 
viseléséről mindenkinek saját magának kellett gondoskodnia, a helyszínen meleg 
ebédet biztosítottak a résztvevők számára, gyümölccsel, ásványvízzel, kávéval, 
melyre a vendéglátók által felállított sátorban került sor.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Erdészeti Osztálya nagyban hozzájárult a 
terv sikerességéhez; nem csupán az előkészítő munkálatokat végezték el, vagyis 
a laza szerkezetű, homokos talaj szántását, elegyengetését, és az ültető gödrök 
60-70 cm mélyre történő gépi kifúrását, de védőkesztyűt, térdvédőt, esőköpenyt, 
ültető eszközöket (pl. tömörítő/ültető fákat, kapákat, lapátokat, metszőollókat) és 
magukat a nagyüzemi módon termelt, 1-2 éves növényeket is a helyszínen bizto-
sították. Továbbá szakszerű munkavédelmi és faültetési oktatást tartottak minden 
nap, a munka megkezdése előtt. A területet magát az eseményt megelőzően üres 
szántó biztosította, melyen most kisebb erdő cseperedik, az arra a vidékre jellem-
ző őshonos kocsányos tölgy, szürke nyár, fehér nyár, mezei juhar, tatár juhar, vad-
körte és mezei szil fafajokkal, illetve varjútövis benge cserje is ültetésre került. 

Az esemény lebonyolítása után a résztvevőknek lehetőségük nyílt a fejlődő erdő 
elnevezésére, melynek végeredményeként a nyertest ajándékcsomaggal és 2 da-
rab őshonos facsemetével jutalmazták meg. Az erdő neve így „MVM Energia Li-
get” lett. A járvány miatt az avató ünnepség elhalasztásáról született döntés, arra 
a későbbiekben kerülhet sor.

305-5
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Együttműködés önkormányzatokkal

Az MVM Zrt. fontosnak tartja, hogy tevékenysége során önkormányzati progra-
mokat támogasson, hiszen az ilyen típusú aktivitások jelentősen hozzájárulhatnak 
a vállalatra vonatkozó pozitív kép kialakításához. 2020-ban Vizsoly Önkormány-
zatát támogatta az MVM Zrt., a település által tervezett mintagazdaság és gaszt-
rokomplexum kialakításához járult hozzá. Ugyanebben az évben két évre szóló 
együttműködési megállapodást írt alá a vállalat a Megyei Jogú Városok Szövetsé-
gével. A szervezet célkitűzése a megyei jogú városok önkormányzati jogainak kol-
lektív képviselete, érdekérvényesítésének előmozdítása, valamint az önkormány-
zati működés fejlesztése.

Nagyköveti program

Az MVM Csoport 2020. harmadik negyedévében implementálta és indította el a 
nagykövetek oktatását� 

A nagyköveti rendszer célja az informális és stratégiai kapcsolattartás a kiválasz-
tott önkormányzatokkal, egyfajta hosszútávú, kölcsönös bizalomra épülő tevé-
kenység, és a vállalatcsoport stratégiai törekvéseinek elősegítése az önkormány-
zatokkal együttműködve. 

60 nagyköveti település került azonosításra, 2020. év végéig 39 nagykövet 46 
önkormányzattal vette fel a kapcsolatot� 

Az MVM Csoport szempontjából a nagyköveti rendszer előnyei:

1. az ügyfélélményt a nagykövetek növelték;
2. az igényeket őszintébben definiálta az önkormányzat a nagykövete felé, így az 

MVM Csoport számára érthetőbb is lett;
3. a nagykövetek azonosítottak üzleti haszonnal kecsegtető lehetőségeket, igé-

nyeket;

4. a nagykövetek személyes kapcsolati hálójukkal megakadályozták, hogy bármi-
lyen eszkaláció következzen be a települési önkormányzatoktól miniszterelnök, 
önkormányzati képviselő vagy média felé.

Az innováció támogatása 

Az MVM Zrt. az innováció támogatása iránt is elkötelezett, 2020-ban a korábbi 
évhez hasonlóan jóval több olyan program, esemény támogatása mellé állt, amely 
az innovációt, a startup programokat helyezte előtérbe. A teljesség igénye nélkül 
segítette többek között az MVM Edison startup verseny, a Startup Safari Buda-
pest esemény, a Formula Student EAST verseny, valamint a think.BDPST konfe-
rencia megrendezését is, hiszen mindezen események segítik a jövő generációja 
újító gondolkodásának fenntartását. Ezekről részletesebben a Gazdaság fejezet-
ben találhatóak információk� 

Közpolitika

Az MVM Csoport támogatja a munkatársak minden olyan közéleti szereplését, 
amely az MVM Csoport hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti. A munkáltató nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy munkavállalóinak megadhassa a lehetőséget arra, hogy 
szakterületükön minél többen csatlakozhassanak szakmai érdekképviseleti vagy tu-
dományos körökhöz, illetve részt vehessenek szakmai konferenciákon, fórumokon, 
amivel a vállalatcsoport pozitív megítélését erősíthetik. Mindazonáltal tilos a társa-
ság nevében bármely fórumon – beleértve a munkahelyet is – politikai nézetet kifej-
teni, állásfoglalást tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozásban és megállapo-
dásokban foglaltakkal össze nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint pontatlan 
információt adni. Az MVM Csoport tehát nem korlátozza a munkavállalók – munka-
helyen kívüli és munkaidőn túli – politikai szerepvállalását, de ilyen esetekben nem 
használhatják az MVM Csoport nevét, elérhetőségeit, kommunikációs csatornáit, és 
a politikai tevékenység nem állhat ellentétben az MVM Csoport érdekeivel� A közpo-
litikával kapcsolatos vezetői megközelítés részletes kereteit az MVM Csoport Etikai 
Szabályzata jelöli ki. Az Etikai Kódex tartalma folyamatos ellenőrzés tárgyát képezi.

KP103-1
KP103-2
KP103-3
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Az MVM Csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati, te-
rületi és helyi szervekhez felelős szervezetként proaktív módon viszonyul.

Az MVM Csoport folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az állami szer-
vekkel, intézményekkel. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisztességes módon, 
a törvényeket és előírásokat betartva jár el, csak a jogszabályok által megengedett 
eszközöket használja. Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban sem közvetlenül, 
sem közvetett módon nem nyújtott pénzbeli és természetbeni politikai hozzájáru-
lásokat�

Az MVM Csoport szponzoráltjaitól megköveteli, hogy személyük, illetve az általuk 
rendezett rendezvények/megjelentetett kiadványok mindennemű politikai állás-
foglalástól mentesek legyenek, azaz az MVM Zrt., illetve csoporttagjai nevét és 
személyét a szponzorált semmiféle politikai hovatartozást nyilvánító programmal 
vagy eseménnyel ne hozza összefüggésbe, annak teret ne adjon.

A hatékony szabályozásmenedzsment és a hatóságokkal, szervekkel történő 
együttműködés Csoporton belüli összehangolása érdekében a magyar és nem-
zetközi szabályozó hatóságokkal, valamint államigazgatási, európai uniós és nem-
zetközi szervekkel egyeztetéseket bonyolít le az MVM Csoport.

Társadalmi-gazdasági megfelelés

Az MVM Csoport mindig szem előtt tartotta a hazai jogszabályi környezetnek való 
megfelelést, ami a társadalmi és gazdasági területre is kiterjed. A cégcsoport szá-
mára elsődleges fontosságú alapelv a minőségbiztosítási politikájában is le van 
fektetve, a Csoport mind a négy szabályozási szintjén megjelenik, és a tevékeny-
ség erre alapul. Ennek alapján a vezetőség is elkötelezett ezek betartása iránt, és 
csoportszinten is folyamatosan nyomon követik és nyilvántartják a felmerülő eljá-
rásokat�

Ahogyan az már a Gazdaság fejezetben is említésre került, a MVM Csoport gaz-
dasági teljesítményéről minden évben konszolidált beszámoló készül, ezen túlme-
nően az elmúlt évek főbb gazdasági adatai közzétételre kerülnek a vállalatcsoport 
honlapján. Az MVM Zrt. működését az Állami Számvevőszék is rendszeresen 
vizsgálja és jelentést ad ki arról�

Az MVM Csoport kiemelt gazdasági szerepe mellett komoly figyelmet fordít a tár-
sadalmi párbeszédre, a társadalmilag fontos ügyek támogatására, előmozdí tására.

2020-ban az MVM Csoport összesen 27 millió Ft bírság fizetésére volt kötelezett 
gazdasági, társadalmi és egyéb fizetési kötelezettségek területén. Az összes bír-
sággal zárult ügy száma 457 volt. Nem-monetáris szankciókat a hatóságok nem 
alkalmaztak�

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ügyfélelégedettség

Az MVM Csoport ügyfélszerződésének darabszámát a 45� táblázat mutatja be 
(2020. december 31-i állapot):

45. táblázat: Az MVM Csoport ügyfélszerződései

Ügyfelek típusa Szerződések száma (db)

Lakossági ügyfelek 4 023 233

Ipari és kereskedelmi ügyfelek 195 916

Közületi / intézményi ügyfelek 14 306

DSO – Elosztó hálózati engedélyes ügyfelek 6

TSO – Villamosenergia-rendszerirányító és üzemeltető 
ügyfelek 6

415-1
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Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ügyfélszolgálati módok

Az erőművek, fűtőerőművek által megtermelt villamos-energia értékesítése az 
MVM Csoport kereskedő leányvállalatán, az MVM Partner Zrt.-n keresztül törté-
nik, míg a fűtőerőművek és fűtőművek által megtermelt hőenergia értékesítése 
minden esetben a helyi távhő szolgáltatónak történik (pl az MVM MIFŰ Kft. eseté-
ben a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.-nél, az MVM Balance Zrt. Észak Budai 
Fűtőerőműve esetében a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-nél).

Az energia értékesítések hosszú távú szerződésekkel biztosítottak, ahol a villamos 
energia értékesítése a piaci árakon, a kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások 
értékesítése a tendereken elért árakon, míg a hő értékesítése az 50/2011. (IX. 30.) 
NFM rendeletnek megfelelően, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal által meghatározott áron történik�

A termelési adatokhoz, a rendelkezésre álló szabályozó kapacitásokhoz, a piaci 
árakhoz, valamint az üzemviteli eseményekhez a hozzáférések az interneten ke-
resztül mindenki számára biztosítottak (https://www.mavir.hu/web/mavir/adat-
publikacio; https://www.insideinformation.hu/hu/pubpages/newslistmain.aspx).

A fentieken túl az MVM Csoportban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az 
energetikai szakreferensek elkészítik az éves riportokat, amelyek a társaságok 
honlapjain hozzáférhetőek.

Az erőművek, fűtőerőművek, fűtőművek által megtermelt energia elszámolása akk-
reditált elszámoló mérőkkel történik a szerződésekben rögzített átadási pon tokon.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. valamennyi ügyfele számára lehetővé 
teszi az egyszerű és gyors hozzáférést szolgáltatásaihoz. Ennek érdekében orszá-
gos ügyfélszolgálati hálózatot (állandó-, és fiókirodai hálózatot), telefonos ügyfél-
szolgálatot üzemeltet, valamint írásban (postai levélben és emailben) is fogadja az 
ügyfélmegkereséseket. Ezek mellett a társaság nagy hangsúlyt fektet a digitális 

ügyfélkiszolgálási csatornák fenntartására és folyamatos fejlesztésére (online 
ügyfélszolgálat és mobil applikáció), melyek minden szempontból rugalmas, köny-
nyen hozzáférhető, gyors ügyintézést biztosítanak ügyfelei részére.

Ügyfélelégedettség

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a magas szintű ügyfélelégedettséget és 
ügyfélélményt minőségbiztosítási rendszer működtetésével, az ügyfélszolgálati 
csatornák forgalmának folyamatos monitorozásával, riportálásával, valamint a vo-
natkozó jogszabály által előírt minőségi mutatók tartásával biztosítja. Kiemelten 
fontos értékelési szempontok az ügyfélelégedettség felmérések, valamint a piac-
kutatások eredményei, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli fejlesztésekhez.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kiemelt célja, hogy a jogszabályi megfele-
lésen túl is folyamatosan emelje az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó ügyfél-elé-
gedettséget, illetve ügyfélélményt. A társaság egyik fő törekvése, hogy a földgáz- 
és villamosenergia szolgáltatásban ellátott 4,2 millió ügyfele számára egykapus 
ügyintézési lehetőséget biztosítson. Ennek szellemében fejleszti online és offline 
csatornáit, dolgozik az egységes arculatú személyes ügyfélszolgálatok kialakítá-
sán, ahol ügyfelei valamennyi villamosenergia- és földgázszolgáltatáshoz kapcso-
lódó ügyüket egy helyen, kényelmesen és gyorsan elintézhetik. Elkötelezte magát 
a digitális csatornák fejlesztése mellett, melynek sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy jelenleg ügyfelei több mint harmada választotta az e-számlás fize-
tési lehetőséget. A 2020-as évben jelentős előrelépést tett az egységes és ügy-
félbarát beléptetést lehetővé tevő online ügyfélszolgálata és mobil applikációja 
fejlesztésében is�

2020. évtől az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. elindította az azonnali ügyfé-
lelégedettség mérést, mely során a telefonos, személyes, e-mailes és online ügy-
intézést követően ügyfeleinek lehetősége van egy 1-10-ig terjedő skálán értékel-
ni az ügyfélkiszolgálás minőségét. A felmérés eredménye alapján az ügyfeleik 
90%-a elégedett volt az ügyintézés minőségével.

102-44
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A jövőre nézve, korábbi tapasztalatait felhasználva számos olyan fejlesztést ter-
vez, melyek választ adnak a közeli és távolabbi jövő digitális kihívásaira és változó 
ügyféligényeire�

Védett/hátrányos helyzetű fogyasztókat érintő  
intézkedések. Energiaszegénységgel kapcsolatos akciók  
és intézkedések

A pandémia által okozott hatások enyhítése érdekében 2020. március közepén az 
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. kikapcsolási moratóriumot vezetett be az 
egyetemes szolgáltatásban ellátott lakossági és nem lakossági ügyfelekre egya-
ránt, a moratórium időszakát egészen 2020. augusztusáig fenntartotta.

Ezen felül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a korábbi évekhez hasonlóan a 
2020-as ünnepi időszakban is önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállalt a lakos-

sági áram- és földgázszolgáltatás területén, vagyis vállalta, hogy 2020. november 
29. és 2021. január 8. között senkinél sem kapcsolja ki az áram- és a földgázszol-
gáltatást. Ez az akció nem csak a védett ügyfeleket érinti, hanem azokat a lakos-
sági ügyfeleket is, akiknek 60 napon túli számlatartozása van. Számukra is bizto-
sított volt az otthon melege ebben az időszakban. A kikapcsolási moratórium nem 
vonatkozott azokra, akik már ki voltak kapcsolva.

Egyéb, a védendő fogyasztókat érintő intézkedések

Ha a szociálisan rászoruló „védendő fogyasztó” a részletfizetési lehetőség és a 
kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, 
illetve a halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, 
 akkor a vonatkozó törvény szerint a további szolgáltatást a társaság előrefizetős 
mérőfelszereléséhez kötheti, ezzel a társaság továbbra is garantálja az energia-
szolgáltatást�
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GRI tartalmi index
Általános közzétételek 2016
Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

Általános közzétételek (2016)

102-1 A szervezet neve MVM Energetika Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (MVM Zrt.) 190

102-2 A Vállalatcsoport tevékenysége (társaságok bemutatása) További információ található az egyes 
tagvállalatok honlapjain� 20–28, 33–41

102-3 A Vállalatcsoport központjának székhelye 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. 190

102-4 A működés helyszínei 37–41

102-5 Tulajdonviszonyok és jogi forma 36–37, 47–49

102-6 Kiszolgált piacok 37–41

102-7 A jelentéstevő szervezet mérete 36–41, 68–70,  
157–160

102-8 Alkalmazottakra és más dolgozókra vonatkozó információk 157–160

102-9 Az ellátási lánc bemutatása 82–83

102-10 A szervezetben vagy ellátási láncában történt jelentős változások 36–37, 82–83

102-11 Az elővigyázatosság elvének érvényesülése a szervezet tevékenysége során 58–62, 174–175

102-12 Külső kezdeményezések 78–81, 181–184

102-13 Tagság egyesületekben A mellékletben található 231–233

102-14 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata 4–6

102-15 Kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek
58–62, 64–65,  

78–80, 114–115,  
156–157

7, 8, 9, 12, 13

102-16 Értékek, alapelvek, standardok és viselkedési normák 50–51 5 (5.1)
16 (16.3)

102-17 Mechanizmusok az etikai kérdésekhez kapcsolódó kérdések és aggályok 
megfogalmazásához 50–51 5�1

16 (16.3)

102-18 Irányítási struktúra 43–46

102-55
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

102-20 Felelős felső vezető a gazdasági, környezeti és társadalmi témákban 49

102-21 Az érintettekkel való konzultáció gazdasági, környezeti és társadalmi témákban 13 16 (16.7)

102-22 Legfelső irányító testület és bizottságai összetétele Részben jelentett indikátor 47–49 16 (16.7)

102-23 Legfelső irányító testület elnöke 47–49

102-25 Összeférhetetlenség 49 16 (16.5)

102-28 A legfelsőbb irányító testület teljesítményének értékelése Részben jelentett indikátor 47–49, 163–164

102-29 A gazdasági, környezeti és társadalmi hatások azonosítása és kezelése 49, 58–62 16 (16.7)

102-30 A kockázatkezelési folyamatok hatékonysága 58–62

102-31 A gazdasági, környezeti és társadalmi témák felülvizsgálata 49

102-32 A legfelső irányító testület szerepe a fenntarthatósági jelentéstételben 7–8, 15, 49

102-35 Javadalmazási politikák Részben jelentett indikátor 163–164, 178–179

102-36 A díjazás meghatározására vonatkozó folyamat

Részben jelentett indikátor

A javadalmazási szerkezetet a Tulajdonos 
határozza meg, a szakszervezetek 
véleményezése után.

163–164,  
178–179,  

191

102-37 Az érintettek bevonása a javadalmazásba
A javadalmazási szerkezetet a Tulajdonos 
határozza meg, a szakszervezetek 
véleményezése után.

191

102-40 Érintett csoportok listája 9–12

102-41 Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak aránya 170–171 16 (16.7), 8.8

102-42 Az érintettek azonosítása és kiválasztása 9–12

102-43 Az érintetti párbeszéd megközelítése Az Érintetti Fórum résztvevőinek listája 
adatvédelmi okok miatt nem kerül bemutatásra. 9–13, 191

102-44 Kulcsfontosságú témák és aggályok 13–14, 28–32,  
188–189

102-45 A pénzügyi kimutatásokban konszolidált vállalatok 17–19, 36–37

102-46 A Jelentés tartalmának és a témák határainak meghatározása 9–19

102-47 Lényeges témák listája 14
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

102-48 Információk újraközlése Az adott információknál közölve� 69–70, 115–120, 
133, 175

102-49 Változások a jelentéstételben 15–16

102-50 Jelentéstételi időszak 7–8

102-51 A legutóbbi Jelentés dátuma 7–8

102-52 Jelentéstételi ciklus 7–8

102-53 Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel kapcsolatban 8

102-54 Nyilatkozat a GRI Standardsnak való megfelelésről 15 12�6

102-55 GRI tartalmi index 7–8, 190–202

102-56 Külső tanúsítás 15–16

MVM-1 Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló A mellékletben található 214–218

MVM-2 Az MVM Csoport 2020. évi összevont (konszolidált) mérlege  
(adatok millió Ft-ban) A mellékletben található 203–207

MVM-3 Az MVM Csoport 2020. évi összevont (konszolidált) eredménykimutatása 
(adatok millió Ft-ban) A mellékletben található 69–70, 208–209

MVM-4 Az MVM Csoport 2020. évi összevont (konszolidált) cash flow kimutatása 
(adatok millió Ft-ban) A mellékletben található 210–213

MVM-5 Szakterületi (vezetői) összefoglalók (vezérigazgató-helyettesek, igazgatók) A mellékletben található 218–229

MVM-6 Legfontosabb 2020. évi környezeti beruházásainak rövid bemutatását, 
az azokkal kapcsolatos ráfordítások ismertetésével 87–93 9 (9.4)

MVM-7 A panaszkezelési folyamatban kezelt környezeti hatások miatt érkezett 
panaszok száma 154

MVM-8 KIR rendszer megléte 58

MVM-9 MVM Csoport akvizícióinak bemutatása 56–57, 65–67 11 (11.6)

MVM-10 Az MVM Csoport által nyújtott támogatások 180

A korrupció kiküszöbölése mint lényeges téma (2016) 16 (16.5)

Korr103-1 A Korrupció kiküszöbölése mint lényeges téma magyarázata és határai 54–56

Korr103-2 A korrupció kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 54–56

Korr103-3 A vezetői megközelítés értékelése 54–56
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

205-1 A korrupció kockázatával kapcsolatosan megvizsgált tevékenységek 54–56 16 (16.5)

205-2 Kommunikáció és képzés a korrupcióellenes politikákról és eljárásokról Részben jelentett indikátor 50–51, 54–56 16 (16.5)

205-3 Korrupciós események száma és a megtett intézkedések 54–56 16 (16.5)

A versenyellenes viselkedés mint lényeges téma (2016)

VE103-1 A versenyellenes viselkedés mint lényeges téma magyarázata és határai 56–57

VE103-2 A versenyellenes viselkedéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 56–57

VE103-3 A vezetői megközelítés értékelése 56–57

206-1 Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések 
megszegésével kapcsolatos jogi eljárások

Az MVM Csoportnál tárgyévben nem indult 
versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és 
monopóliumellenes rendelkezések 
megszegésével kapcsolatos jogi eljárás�

Az MVM Zrt.-nél és az integrált jelentéssel 
érintett tagvállalatoknál tárgyévben gazdasági 
versenyellenességgel kapcsolatos jogi eljárás 
nem indult és nem volt folyamatban.

56–57, 193

A környezetvédelmi megfelelés mint lényeges téma (2016)

KVM103-1 A környezetvédelmi megfelelés mint lényeges téma magyarázata és határai 57

KVM103-2 A környezetvédelmi megfeleléssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 57

KVM103-3 A vezetői megközelítés értékelése 57

307-1 Környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások megsértése 155

Gazdasági teljesítmény mint lényeges téma (2016)

GT103-1 A gazdasági teljesítmény mint lényeges téma magyarázata és határai 65

GT103-2 Gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 65

GT103-3 A vezetői megközelítés értékelése 68

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)

68

201-2 Az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi következmények, egyéb kockázatok és 
lehetőségek Részben jelentett indikátor 78–80 13 (13.1)
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

201-3 A szervezet által biztosított nyugdíj programok fedezete (Nyugdíjpénztárak) 164

201-4 Az államtól kapott pénzügyi támogatás 47–49, 70–71

EU1 Beépített teljesítmény, primer energiaforrások szerinti bontásban 69–70, 75

EU2 Megtermelt energia mennyisége primer energiaforrások szerinti bontásban 69–70, 75

EU3 Lakossági, ipari, közületi és kereskedelmi ügyfelek száma 187–188

EU4 Távvezetékek hossza 42 9 (9.4)

EU5 Kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységek, kereskedelmi rendszerek szerinti 
bontásban 78–80

EU11 Erőművek átlagos termelési hatásfoka primer energiaforrások szerinti 
bontásban 76

EU12 Az átviteli hálózat veszteségei 77

Piaci jelenlét mint lényeges téma (2016)

PJ103-1 A Piaci jelenlét mint lényeges téma magyarázata és határai 71–74

PJ103-2 A Piaci jelenléttel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 71–74

PJ103-3 A vezetői megközelítés értékelése 71–74

202-2 A helyiek aránya a felső vezetésben a szervezet jelentősebb/főbb telephelyein. 71–74

A rendelkezésre állás és megbízhatóság mint lényeges téma 

RA103-1 A rendelkezésre állás és megbízhatóság mint lényeges téma magyarázata és 
határai 94–96 7 (7.1)

RA103-2, EU6 A rendelkezésre állással és megbízhatósággal kapcsolatos vezetői megközelítés 
és elemei 94–96 7 (7.1)

RA103-3 A vezetői megközelítés értékelése 94–96

EU10 Hosszú távon tervezett kapacitásnövelés és várható igénynövekedés Részben jelentett indikátor 105 7 (7.1)
9 (9.4)

A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata mint lényeges téma

FO103-1 A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata mint lényeges téma magyarázata és 
határai 106–107

FO103-2, EU7 A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlatával kapcsolatos vezetői megközelítés 
és elemei 106–107, 230–231
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

FO103-3 A vezetői megközelítés értékelése 106–107, 230–231

A kutatás és fejlesztés mint lényeges téma

KF103-1 A Kutatás és fejlesztés mint lényeges téma magyarázata és határai 84–86 8 (8.3) 
9 (9.5)

KF103-2, EU8 A Kutatás és fejlesztéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 84–86 8 (8.3) 
9 (9.5)

KF103-3 A vezetői megközelítés értékelése 84–86

A nukleáris erőmű leszerelése mint lényeges téma 

NU103-1 A nukleáris erőmű leszerelése mint lényeges téma magyarázata és határai 108–111

NU103-2, EU9 A nukleáris erőmű leszerelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 108–112

NU103-3 A vezetői megközelítés értékelése 108–112

Az anyagok mint lényeges téma (2016)

A103-1 Az anyagok mint lényeges téma magyarázata és határai 115–118 12 (12.4)

A103-2 Az anyagokkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 115–118

A103-3 A vezetői megközelítés értékelése 115–118

301-1 A felhasznált anyagok tömege vagy térfogata 115–118 8 (8.4)

301-2 Újrahasznosított alapanyagok 115–118

Az energia mint lényeges téma (2016)

En103-1 Az energia mint lényeges téma magyarázata és határai 118–120

En103-2 Az energiával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 118–120

En103-3 A vezetői megközelítés értékelése 118–120

302-1 Energiafelhasználás a szervezeten belül 118–120
7 (7.2)
8 (8.4)

12 (12.2)
13 (13.3)

302-3 Energiaintenzitás 120

OG2 Megújuló energiába történt teljes befektetés 94–96 7 (7.2)

OG3 Megtermelt megújuló energia forrásonként 76 7 (7.2)
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

A víz mint lényeges téma (2018)

Víz103-1 A víz mint lényeges téma magyarázata és határai 120–121

Víz103-2 A vízzel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 120–121

Víz103-3 A vezetői megközelítés értékelése 120–121

303-1 Kölcsönhatások a vízzel mint megosztott erőforrással Részben jelentett indikátor 120–121 6 (6.3)

303-2 A vízkibocsátással kapcsolatos hatások kezelése 120–121 6 (6.3)

303-3 Vízkivétel (vízkinyerés) 120–121 6 (6.3)

303-4 Vízkibocsátás Részben jelentett indikátor 121

303-5 Vízfogyasztás Részben jelentett indikátor 120–121

A légnemű kibocsátás mint lényeges téma (2016)

Lég103-1 A légnemű kibocsátás mint lényeges téma magyarázata és határai 126–129

Lég103-2 A légnemű kibocsátással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 126–129

Lég103-3 A vezetői megközelítés értékelése 126–129

305-1 Közvetlen ÜHG kibocsátás 126–132

305-2 Vásárolt energia közvetett ÜHG kibocsátása 126–129, 133

305-4 ÜHG intenzitás 133–134

305-5 Az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó 
kezdeményezések és az elért kibocsátás-csökkentések Részben jelentett indikátor 134–137,  

185–186
13 (13.1) 

9 (9.4)  
11 (11.6) 

305-6 A kibocsátott ózonkárosító anyagok mennyisége 139

305-7 Légszennyező anyagok kibocsátása típus és mennyiség szerinti bontásban 137–138

A folyékony kibocsátás és hulladék mint lényeges téma (2016)

Foly103-1 A folyékony kibocsátás és hulladék mint lényeges téma magyarázata és határai 120–121, 139–143

Foly103-2 A folyékony kibocsátással és hulladékkal kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 120–121, 139–143

Foly103-3 A vezetői megközelítés értékelése 120–121, 139–143
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

306-1 Az összes vízkibocsátás minőség, befogadók és a kezelés módja szerinti 
bontásban� Részben jelentett indikátor 121

3 (3.9)
6 (6.3)

12 (12.4)

306-2 A keletkező hulladék mennyisége, típus és kezelési mód szerinti bontásban 139–143 3 (3.9)
6 (6.3)

306-3 Jelentős kiömlések 143–147 3 (3.9)
12 (12.4)

OG5 Szénhidrogén kitermelés során keletkező víz mennyisége és az elhelyezés 
módja 122–126, 132–133 6 (6.3) 

OG6 Az elfáklyázott és lefúvatott szénhidrogének mennyisége Részben jelentett indikátor 132–133

OG7 A fúrási hulladékok, iszapok mennyisége, és az elhelyezésre, kezelésre 
vonatkozó stratégiák� 132–133 6 (6.3)

A biodiverzitás mint lényeges téma (2016)

Bio103-1 A biodiverzitás mint lényeges téma magyarázata és határai 147–152

Bio103-2 A biodiverzitással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 147–152

Bio103-3 A vezetői megközelítés értékelése 147–152

304-1 A védett területeken, illetve magas biodiverzitású területeken vagy azok 
szomszédságában birtokolt, bérelt vagy kezelt földterület 147–152 15 (15.1, 15.5)

304-2 A tevékenységek, termékek és szolgáltatások biodiverzitásra gyakorolt jelentős 
hatásai 147–152 15 (15.1, 15.5)

304-3 Megvédett vagy helyreállított élőhelyek 152–153 15 (15.1, 15.5)

EU13 A kiváltott élőhelyek biodiverzitásának összehasonlítása az eredeti, érintett 
élőhelyekével

Az MVM Csoport tulajdonában a tárgyévben 
nem volt olyan terület, ahol élőhelyet kellett 
kiváltani�

197

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� 197

A beszállítók környezeti értékelése mint lényeges téma (2016)

KÉrt103-1 A beszállítók környezeti értékelése mint lényeges téma magyarázata  
és határai 154

KÉrt103-2 A beszállítók környezeti értékelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 154

KÉrt103-3 A vezetői megközelítés értékelése 154
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

308-1 Környezetvédelmi kritériumok alapján megvizsgált új beszállítók aránya 154

308-2 Jelentős negatív környezeti hatások a beszállítói láncban, illetve az ezekre 
válaszul hozott intézkedések 154

Foglalkoztatás mint lényeges téma (2016)

F103-1 A foglalkoztatás mint lényeges téma magyarázata és határai 49, 157–160 8 (8.8)

F103-2 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 49, 157–160

F103-3 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 49, 157–160

401-1 A teljes munkaerő fluktuáció korcsoport és nem szerinti bontásban, abszolút 
értékben és viszonyszámokban 160–163

401-2 A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai, amelyek nem járnak 
az ideiglenes vagy részidős alkalmazásban lévőknek a jelentős telephelyeken 163

EU15 A mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt ill. tíz éven belül elérő munkavállalók 
száma alkalmazotti kategóriánként 164

Munkavállalók és a vezetőség kapcsolata mint lényeges téma (2016)

MV103-1 A Munkavállalók és a vezetőség mint lényeges téma magyarázata és határai 170

MV103-2 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 170

MV103-3 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 170

402-1 Minimális értesítési idő a szervezeti változások kapcsán 171 8 (8.8)

Munkahelyi egészség és biztonság mint lényeges téma (2018)

ME103-1 A Munkahelyi egészség és biztonság mint lényeges téma magyarázata és 
határai 165

ME103-2 A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
és elemei 165

ME103-3 A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 165

403-1 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (irányítási) rendszer 167

403-2 A veszély meghatározása, kockázatértékelés és esemény kivizsgálás 169 8 (8.8)

403-3 Munkahelyi egészségügyi szolgáltatások 166–167 3 (3.8)
8 (8.8)
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403-4 A munkavállalók részvétele, konzultáció és kommunikáció a munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról 167–168 3 (3.8)

8 (8.8)

403-5 Munkahelyi egészség és biztonság témában tartott képzések 168 3 (3.4)
8 (8.8)

403-6 A munkavállalók egészségének elősegítése 165–166 3 (3.4)
8 (8.8)

403-7 Az üzleti kapcsolatokkal közvetlenül összefüggő munkavédelmi hatások 
megelőzése és enyhítése 169

403-8 A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (irányítási) rendszerbe tartozó 
munkavállalók 167

403-9 Munkához kapcsolódó sérülések 168–169

403-10 A munkával összefüggő rossz (gyenge) egészségi állapot (betegségek) 168–169

EU16
A vállalkozók és az alvállalkozók alkalmazottainak és az MVM Csoport 
munkavállalóinak egészségével és biztonságával kapcsolatos politikák és 
követelmények

167

EU18 Foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági képzésen átesett munkavállalók 
aránya a szerződéses partnereknél 168

Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz mint lényeges téma 

KV103-1 A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz mint lényeges téma 
magyarázata és határai 172

KV103-2 A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos 
vezetői megközelítés és elemei 172–173

KV103-3 A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos 
vezetői megközelítés értékelése 172–173

EU21 Készenléti tervezési intézkedések, katasztrófa/vészhelyzeti kezelési tervek és 
képzési programok, valamint helyreállítási tervek 172–173 6 (6.3)

Vészhelyzeti felkészültség mint lényeges téma

VF103-1 A Vészhelyzeti felkészültség mint lényeges téma magyarázata és határai 174–175

VF103-2 A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és 
elemei 174–175

VF103-3 A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 174–175
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Folyamatbiztonság

FB103-1 A Folyamatbiztonság mint lényeges téma magyarázata és határai 174–175

FB103-2 A Folyamatbiztonsággal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 174–175

FB103-3 A Folyamatbiztonsággal kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 174–175

OG13 A folyamatbiztonsági események száma (külön a Tier 1 és Tier 2), üzleti 
tevékenységenként� 175

Fogyasztók egészsége és biztonsága

FEB103-1 A Fogyasztók egészsége és biztonsága mint lényeges téma magyarázata és 
határai 175–176

FEB103-2 A Fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatos vezetői megközelítés 
és elemei 175–176

FEB103-3 A Fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 175–176

EU25 A szervezet berendezéseihez köthető lakossági sérülések és halálesetek száma, 
ide értve az eljárásokat és azok kimenetelét 175–176

Személyes adatok védelme (2016)

SZAV103-1 A Személyes adatok védelme mint lényeges téma magyarázata és határai 52–53

SZAV103-2 A Személyes adatok védelmével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 52–53

SZAV103-3 A Személyes adatok védelmével kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 52–53

418-1 Az ügyfelek személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok 
elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma 52–53

Képzés és oktatás mint lényeges téma (2016)

KO103-1 A Képzés és oktatás mint lényeges téma magyarázata és határai 176–177

KO103-2; EU14 A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 176–177

KO103-3 A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 176–177

404-2 A munkavállalók képességei fejlesztését és a váltást segítő programok 177–178

404-3 Azon munkavállalók százalékos aránya, akik rendszeresen kapnak a 
teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést Részben jelentett indikátor 178–179
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Hátrányos megkülönböztetés és kiküszöbölése (2016)

HM103-1 A hátrányos megkülönböztetés és kiküszöbölése mint lényeges téma 
magyarázata és határai 179

HM103-2 A hátrányos megkülönböztetéssel és kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői 
megközelítés és elemei 179

HM103-3 A hátrányos megkülönböztetéssel és kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői 
megközelítés értékelése 179

406-1 A hátrányos megkülönböztetéssel járó esetek száma, illetve a kiküszöbölésüket 
célzó intézkedések 179

Helyi közösségek mint lényeges téma (2016)

HK103-1 A Helyi közösségek mint lényeges téma magyarázata és határai 180–181

HK103-2 A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 180–181

HK103-3 A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 180–181

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

180

EU20 Helyi lakosok áttelepítésével kapcsolatos hatások kezelése
Az MVM Csoportban 2020-ban nem került sor 
a lakosság áttelepítésére.

180–181, 201

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

180–181, 201

OG11 A leszerelt vagy leszerelés alatt álló telephelyek 112

Közpolitika mint lényeges téma (2016)

KP103-1 A Közpolitika mint lényeges téma magyarázata és határai 186

KP103-2 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 186

KP103-3 A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 186

415-1 Politikai hozzájárulások 187

Hozzáférés mint lényeges téma 

H103-1 A Hozzáférés mint lényeges téma magyarázata és határai 187–188

H103-2 A Hozzáférés témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 187–188
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H103-3 A Hozzáférés témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 187–188

EU23
Programok, beleértve a kormányzattal való partnerséget is, a villamos 
energiához és ügyfélszolgálatokhoz való hozzáférés javítása vagy fenntartása 
érdekében

187–188 7.1, 9 (9.1)

EU30 Átlagos rendelkezésre állás 96–98

Társadalmi gazdasági megfelelés mint lényeges téma (2016)

TGM103-1 A Társadalmi gazdasági megfelelés mint lényeges téma magyarázata és határai 187

TGM103-2 A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
és elemei 187

TGM103-3 A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés 
értékelése 187

419-1 Törvények és szabályok megszegése a társadalmi és gazdasági területen 187
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Mellékletek
Az MVM Csoport 2020. évi összevont (konszolidált) mérlege (adatok millió Ft-ban)

Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök (02+10+18)  1 199 366 0 1 607 166

02� I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09) 38 317 0 236 192

03� Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1 017 1 200

04� Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 108 368

05� Vagyoni értékű jogok 26 468 219 409

06� Szellemi termékek 10 630 15 158

07� Üzleti vagy cégérték 0 0

08� Immateriális javakra adott előlegek 0 0

09� Immateriális javak értékhelyesbítése 94 57

10� II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17) 1 129 267 0 1 315 618

11� Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 586 954 678 242

12� Műszaki berendezések, gépek, járművek 249 738 335 378

13� Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 10 419 19 349

14� Tenyészállatok 0 0

15� Beruházások, felújítások 80 131 76 034

16� Beruházásokra adott előlegek 1 238 2 079

17� Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 200 787 204 536

18� III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29) 31 782 0 55 356

19� Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 21 768

20� Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 332

21� Tartós jelentős tulajdoni részesedés 11 632 3 235

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 1 662 1 593

24� Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0

25� Egyéb tartósan adott kölcsön 14 504 1 511

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) 3 984 26 917

30� leányvállalkozásokból 3 984 26 917

31� társult vállalkozásokból 0 0

32. B. Forgóeszközök (33+40+50+57)  642 708 0 972 664

33� I. Készletek (34+35+36+37+38+39) 286 561 0 260 186

34� Anyagok 104 548 110 634

35� Befejezetlen termelés és félkész termékek 2 318 4 315

36� Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0

37� Késztermékek 151 533

38� Áruk 176 770 137 899

39� Készletekre adott előlegek 2 774 6 805

40� II. Követelések (41+42+43+44+45+46+47+48+49) 277 647 0 453 072

41� Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 164 243 157 530

42� Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 10 219

43� Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 460 187

44� Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1 710 1 837

45� Váltókövetelések 0 0

46� Egyéb követelések 77 934 182 913

47� Követelések értékelési különbözete 0 0

48� Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 28 291 105 950
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

49� Konszolidálásból eredő társasági adó követelés 4 999 4 436

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) 78 500 0 259 406

58� Pénztár, csekkek 33 39

59� Bankbetétek 78 467 259 367

60. C. Aktív időbeli elhatárolások (61+62+63)  98 388 0 267 516

61� Bevételek aktív időbeli elhatárolása 38 176 214 498

62� Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 60 212 53 018

63� Halasztott ráfordítások 0 0

64. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+32+60)  1 940 462 0 2 847 346

65. D. Saját tőke (66+68+69+70+71+72+75+76+77+83) 860 336 0 1 233 308

66� I. Jegyzett tőke 336 956 0 566 696

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 51 892

70� IV. Eredménytartalék 237 278 0 276 405

71� V. Lekötött tartalék 1 139 0 1 584

72� VI. Értékelési tartalék (73+74) 183 650 0 278 716

73� Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 200 881 204 593

74� Valós értékelés értékelési tartaléka -17 231 74 123
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

75� VII. Korrigált adózott eredmény 54 239 0 55 069

76� VIII. Leányvállalati saját tőke változás 8 404 0 8 375

77� IX. Konszolidáció miatti változások (78+79+80+81+82) -140 0 -13 313

78� Adósság konszolidálás különbözetből 10 029 9 216

79� Közbenső eredmény különbözetből -10 169 -22 529

80� Aktív tőkekonszolidációs különbözet amortizációja 0 0

81� Társult vállalkozások részesedés értékének változása 0 0

82� Látens adó 0 0

83� X. Külső tulajdonosok részesedése 7 553 0 7 884

84. E. Céltartalékok (85+86+87) 129 455 0 174 427

85� Céltartalék a várható kötelezettségekre 122 733 168 337

86� Céltartalék a jövőbeni költségekre 6 722 6 090

87� Egyéb céltartalék 0 0

88. F. Kötelezettségek (89+95+105) 713 644 0 1 115 168

89� I. Hátrasorolt kötelezettségek (90+91+92+93+94) 31 164 0 30 446

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 31 164 30 446

95� II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (96+97+98+99+100+101+102+103+104) 294 210 0 471 996

96� Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0

97� Átváltoztatható kötvények 0 0

98� Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0

99� Beruházási és fejlesztési hitelek 39 904 82 090

100� Egyéb hosszú lejáratú hitelek 254 295 385 367
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

101� Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

102� Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 0 0

103� Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

104� Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 11 4 539

105� III. Rövid lejáratú kötelezettségek (106+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118) 388 270 0 612 726

106� Rövid lejáratú kölcsönök 199 25

107�    Ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0

108� Rövid lejáratú hitelek 68 070 55 609

109� Vevőktől kapott előlegek 6 325 195 992

110� Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 89 011 126 824

111� Váltótartozások 0 0

112� Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 544 1 104

113� Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 25 344 24 557

114� Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1 812 2 200

115� Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 154 538 178 966

116� Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0

117� Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 42 427 27 449

118� Konszolidálásból adódó társasági adó kötelezettség 0 0

119. G. Passzív időbeli elhatárolások (120+121+122)  237 027 0 324 443

120� Bevételek passzív időbeli elhatárolása 31 441 40 660

121� Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 56 120 122 225

122� Halasztott bevételek 149 466 161 558

123. FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+84+88+119)  1 940 462 0 2 847 346
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Az MVM Csoport 2020. évi összevont (konszolidált) eredménykimutatása (adatok millió Ft-ban)
Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

01� Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1 118 193 1 134 496

02� Exportértékesítés nettó árbevétele 691 966 700 628

03� I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 810 159 0 1 835 124
04� Saját termelésű készletek állományváltozása -3 169 1 310

05� Saját előállítású eszközök aktivált értéke 46 137 43 083

06� II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05) 42 968 0 44 393
07� III. Egyéb bevételek 75 517 0 93 046
08�     Ebből: visszaírt értékvesztés 2 351 4 261

09� III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet 0 0 0
10� Anyagköltség 87 397 86 918

11� Igénybe vett szolgáltatások értéke 125 928 145 545

12� Egyéb szolgáltatások értéke 13 520 14 493

13� Eladott áruk beszerzési értéke 1 176 593 1 100 241

14� Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 99 350 117 578

15� IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13+14) 1 502 788 0 1 464 775
16� Bérköltség 105 695 130 060

17� Személyi jellegű egyéb kifizetések 23 007 22 524

18� Bérjárulékok 25 527 26 653

19� V. Személyi jellegű ráfordítások (16+17+18) 154 229 0 179 237
20� VI. Értékcsökkenési leírás 71 146 0 83 983
21� VII. Egyéb ráfordítások 139 395 0 165 035
22�     Ebből: értékvesztés 9 756 19 552

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)  61 086 0 79 533

25� Kapott osztalékok társult vállalkozástól 3 274 822

26� Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 2 102 0

MVM-3
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Sor-
sz. A tétel megnevezése Előző év Előző évek 

 módosításai Tárgyév

27� Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 9 298 50

28�    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

29� Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyere-
ségek 0 0

30�    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0

31� Egyéb kapott ( járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 64 109

32�    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 2 3

33� Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 107 390 180 821

34� Ebből: értékelési különbözet 6 012 3 624

35� VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (25+26+27+29+31+33) 122 128 0 181 802
36� Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0

37�    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

38� Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesz-
teségek 0 0

39�    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0

40� Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 053 5 752

41�    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 3

42� Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése -8 277 -158

43� Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 97 885 163 101

44� Ebből: értékelési különbözet 530 2 029

45� IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (36+38+40±42+43) 92 661 0 168 695
46� B. Pénzügyi műveletek eredménye (35-45) 29 467 0 13 107

47. C. Adózás előtti eredmény (24+46)  90 553 0 92 640

48� X. Adófizetési kötelezettség 32 245 0 36 649
49� X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±) 1 523 0 -563
50� D. Adózott eredmény (47-48±49) 59 831 0 55 428

51� Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 5 592 359

52. E. Korrigált adózott eredmény (50-51)  54 239 0 55 069
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Az MVM Csoport 2020. évi összevont (konszolidált) cash flow kimutatása (adatok millió Ft-ban)
Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW (1-13. sorok) 24 317 215 740

1a� Adózás előtti eredmény + 90 553 92 640

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás 2 298 4 482

1b� Korrekciók az adózás előtti eredményben + -8 476 -5 362

1b/a. Devizás pénzeszközök átértékelése 306 -993

1b/b. Kapott osztalék, részesedés -5 376 -822

1b/c. Fejlesztési célra kapott pénzeszközök, térítés nélkül átvett eszköz, többlet, elengedett kötelezettség -3 137 -6 123

1b/d. Véglegesen átadott pénzeszközök, átvállalt tartozás 2 680 3 944

1b/e. Befektetési és finanszírozási tételek egyéb állományváltozásának eredményhatása 2 400 1

1b/f. Befektetési és finanszírozási tételek devizás árfolyamkülönbözete 1 182 1 940

1b/g. Működési célra adott kölcsönök (cash pool és egyéb kölcsön) devizás árfolyamkülönbözete - -

1b/h. Valós értékelés eredményhatása -5 478 -1 256

1b/i Társult vállalkozások értékelésének hatása 24 -1 326

1b/j Passzív tőkekonszolidációs különbözet feloldása -1 077 -727

1� Korrigált adózás előtti eredmény (1a.+1b.) + 82 077 87 278

2� Elszámolt amortizáció + 71 152 83 995

3� Elszámolt értékvesztés, visszaírás és egyéb veszteségjellegű ráfordítás + -463 15 763

3a� Elszámolt értékvesztés és visszaírás (befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések) -3 108 3 810

3b� Terven felüli értékcsökkenés 1 023 9 783

3c� Tárgyi eszközök és immateriális javak selejtje, leltárhiánya 1 213 1 691

3d� Behajthatatlan követelések és egyéb követelés jellegű tételek 272 270

3e� Elengedett követelések és egyéb követelés jellegű tételek 137 209

4� Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 1 913 44 972

4/1. Akvízició és dekonszolidáció és egyéb ok miatt - -37 046

5� Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + -10 589 -131

MVM-4



211 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020mellékleTek

Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

6� Szállítói kötelezettség változása + 14 044 37 812

6/1. Korrekció részesedési viszonyos szállítók változása miatt -8 149 -330

6/2. Korrekció beruházási szállítók változása miatt -1 288 -4 414

6/3. Akvízició és dekonszolidáció miatt 74 -85 204

7� Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 5 546 199 279

7/1. Korrekció nyereségadó kötelezettség változása miatt -12 096 -2 587

7/2. Korrekció osztalékkötelezettség változása miatt - -

7/3. Korrekció részesedési viszonyos szállítók változása miatt 8 149 330

7/4. Korrekció kapott előleg változása miatt -1 769 -189 667

7/5. Korrekció cash pool kötelezettség változása miatt - -682

7/6. Korrekció kapott kölcsön változása miatt 5 -161

7/7. Korrekció valós értékelés miatt -18 100 14 979

7/8. Korrekció hosszú-rövid átsorolás miatt - 4 377

7/9. Akvízició és dekonszolidáció és egyéb ok miatt 850 -84 976

8� Passzív időbeli elhatárolások változása + 27 894 87 416

8/1. Korrekció halasztott bevételek változása miatt -10 285 -8 520

8/2. Akvízició és dekonszolidáció miatt 3 041 -1 217

9� Vevőkövetelés változása + 7 739 6 712

9/1. Korrekció részesedési viszonyos vevők változása miatt -357 138

9/2. Korrekció kapott előleg változása miatt 1 769 189 667

9/3. Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt -2 904 -3 092

9/4. Akvízició és dekonszolidáció miatt -69 -142 295

10a� Készletek változása + -70 429 26 376

10a/1. Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt 1 373 2 232

10a/2. Korrekció térítés nélküli átvetel/többlet miatt -403 294

10a/3. Korrekció értékvesztés/hiány/selejt miatt -2 617 -1 355
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Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

10a/4. Akvízició és dekonszolidáció miatt -170 10 798

10b� Követelések kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben + -196 -62

ebből: cash pool követelés változása - -

10b/1. Korrekció osztalékelőleg változása miatt - -

10b/2. Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt - -

10b/3. Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt 1 -

10b/4. Korrekció részesedési viszonyos vevők változása miatt 357 -138

10b/5. Korrekció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt - -

10b/6. Akvízició és dekonszolidáció miatt - 81 495

10c� Követelések (vevőkövetelés, kapcsolt, jelentős és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés nélkül) és 
értékpapírok változása + -17 140 -182 076

ebből: cash pool követelés változása - -

10c/1. Korrekció nyereségadó követelés változása miatt 1 295 3 016

10c/2. Korrekció osztalékelőleg változása miatt - -

10c/3. Korrekció befektetett-forgó átsorolás miatt 12 -6

10c/4. Korrekció értékvesztés/behajthatatlanság/elengedett követelés miatt -57 -1

10c/5. Korrekció devizás kölcsönök árfolyamkülönbözete miatt - -

10c/6. Korrekció valós értékelés miatt -2 314 77 660

10c/7. Korrekció egyéb tartós követelés miatt 2 13 113

10c/8. Akvízició és dekonszolidáció miatt 118 80 108

11� Aktív időbeli elhatárolások változása + -16 212 -169 128

11/1. Korrekció értékvesztés miatt - -

11/2. Korrekció halasztott ráfordítás miatt - -

11/3. Akvízició és dekonszolidáció miatt 1 491 107 942

12� Fizetett adó (nyereség után) – -21 443 -39 197

13� Fizetett osztalék, részesedés – -7 535 -7 727
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Sorsz. MEGNEVEZÉS Előző év Tárgyév

II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW -180 715 -426 293

14� Befektetett eszközök beszerzése - -122 878 -149 880

14a� Immateriális javak és tárgyi eszközök növekedése beszerzésből - -121 194 -132 640

14b� Beruházási szállító változása + 1 288 3 572

14c� Immateriális javakra és beruházásra adott előlegek változása + -455 -748

14d� Befektetett pénzügyi eszközök növekedése - -2 517 -20 064

15� Befektetett eszközök eladása + 34 280 585

16� Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása + 235 322

17� Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -383 -278

18� Kapott osztalék, részesedés + 5 376 822

19� Kisebbségi részesedés szerzés -90 023 -42

20� Tagvállalat megszerzése útján kifizetett (megszerzett) nettó pénzeszköz -7 322 -277 822

21 Tagvállalat értékesítése miatt kapott (kivont) nettó pénzeszköz + - -

III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW 130 155 390 466

22� Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 15 155 229 021

23� Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + - -

24� Hitel, kölcsön felvétele + 616 990 1 028 931

25� Véglegesen kapott pénzeszköz + 10 604 12 258

26� Cash pool kötelezettség változása + 29 475

27� Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - - -

28� Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése – - -

29� Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -509 943 -876 275

30� Véglegesen átadott pénzeszközök - -2 680 -3 944

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (I.+II.+III. sorok) -26 243 179 913

31� Devizás pénzeszközök átértékelése + -306 993

V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV.+31. sorok) -26 549 180 906
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Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló

Az atomerőművel kapcsolatos alapvető célkitűzés, hogy a biztonságos üzemelte-
tés mindenkori elsődlegessége mellett biztonságosan, optimális költségszinten 
és műszakilag megalapozottan a lehető leghosszabb ideig termelje a villamos 
energiát. Ezzel összefüggésben a Paksi Atomerőmű működésére vonatkozó kö-
vetelmények alapját az Atomtörvény (1996. évi CXVI. törvény), az Atomtörvény 
végrehajtásáról szóló 118/2011. (VII. 11.) sz. kormányrendelet és a rendelet mel-
lékleteként kiadott Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) tartalmazzák. 
A Paksi Atomerőmű az előírt követelmények maradéktalan teljesülését az OAH 
(Országos Atomenergia Hivatal) felé évente a Végleges Biztonsági Jelentés ré-
szeként igazolja�

Nemzetközi szinten az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) 
által összeállított, a tagerőművek által leginkább alkalmazott biztonsági mutatók-
ból álló üzemeltetési biztonsági mutatók rendszere évek óta segítséget nyújt az 
atomerőművet üzemeltetőnek a működés, a fejlődés monitorozásában, továbbá 
lehetőséget biztosít a más erőművek teljesítményével való összehasonlításra, va-
lamint a biztonság javítását szolgáló források és prioritások megfelelő elosztására.

A WANO üzemeltetési biztonsági mutatók mellett létezik a nemzetközi összeha-
sonlításra kevésbé alkalmas, reaktor specifikus, inkább a belső tapasztalatok 
hasznosítása és az erőmű, illetve a személyzet biztonsági teljesítménye mérésé-
nek, azaz az önértékelésnek egyik eszköze az erőmű-biztonsági mutatórendszer 
is. A Paksi Atomerőmű évek óta alkalmazza a Biztonsági Mutatók Rendszerét 
(BMR), amely segítségével folyamatosan monitorozza és évente kiértékeli az al-
kalmazott biztonsági mutatókat, évente közzétéve a mutatókról szóló Biztonsági 
értékelést. Az értékelésben bemutatott biztonsági mutatók jellemzik az atom-
erőmű biztonságos működését, és azt számszerűsített formában mutatják be.

A WANO ajánlásokkal és jó gyakorlatokkal összhangban az MVM Zrt. - mint a 
Paksi Atomerőmű tulajdonosa - 2015 áprilisa óta az atomerőmű szervezeteitől 

függetlenül figyelemmel kíséri és értékeli az atomerőmű nukleáris biztonságát 
annak érdekében, hogy rámutasson a nukleáris biztonság folyamatos fejlődésé-
nek a lehetőségére és ezáltal segítse a biztonság legmagasabb szintjének az el-
érését�

A Paksi Atomerőmű helye a világban

Ennek szemléltetésére a VVER reaktorok WANO teljesítménymutató indexszám 
szerinti rangsorát a 29� ábra mutatja be.

A teljesítményre vonatkozó trendkészítésben és a teljesítmény összehasonlításá-
ban nagyon hasznos az, ha egy olyan – a WANO teljesítménymutatók által mért 
– értéket használunk, ami visszatükrözi a blokk/erőmű teljesítményét. A több inpu-
tadatból kiszámított egyetlen értéket nevezik összetett indexszámnak. Az általá-
nos teljesítményre vonatkozó külön érték biztosításán túlmenően, az indexszám 
bepillantást nyújthat azon speciális teljesítményterületekbe is, amelyek nagyobb 
figyelemmel vagy összpontosítással javíthatók. A WANO és annak tagjainak tá-
mogatása érdekében, a WANO-n belüli blokkokra vonatkozóan kiszámításra ke-
rült egy teljesítménymutató összetett indexszám, amit gyakran egyszerűen csak 
„az indexszámként” említenek. 

Az indexszám egy egyedi blokkra kerül kiszámításra, értéke maximum 100 pont 
lehet (a nagyobb érték jobb teljesítményt mutat) és meghatározott WANO muta-
tók súlyozott átlaga.

A Paksi Atomerőmű biztonságának értékelése

Az NFO a 2020-as év során figyelemmel kísérte a Paksi Atomerőmű biztonsági 
mutatóinak alakulását, ezen mutatók havi- és negyedéves jelentésekben kerül-
tek bemutatásra és értékelésre. Összességében kijelenthető, hogy az atom-
erőművi blokkok magas biztonsági színvonal mellett üzemelnek, az atomerőmű-
ben bekövetkezett események a nukleáris biztonság szintjét érdemben nem 
befolyásolták�

MVM-1



215 INTEGRÁLT JELENTÉS 2020mellékleTek

29. ábra: WANO MC VVER Index, 2020
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Az alább közölt diagrammokon szemléltetjük a reaktorvédelmi működések 2010-
2020. közötti alakulását, valamint a nemzetközi skálán minősített események éves 
számának alakulását 1990-től kezdődően.

A reaktor kritikus állapota mellett bekövetkezett automatikus ÜV-1 működések 
számát a 30� ábra mutatja be. A stratégiai cél: 0 db, a 2020. évi célérték: 0 db volt.

2020. évben a négy blokkon egy esetben történt automatikus, 1. fokozatú üzem-
zavari működés, amely következtében a kitűzött stratégiai cél elérése nem sike-
rült. A működést kiváltó okok elemzését követően a Paksi Atomerőmű részéről 
megelőző intézkedések kerültek bevezetésre. A működés a nukleáris biztonságot 
nem veszélyeztette� 

Az éves célérték figyelembe vételével a mutató a figyelmeztető tartományba ke-
rült, azonban egyedi intézkedés nem szükséges. 

30. ábra: Automatikus ÜV-1 működések száma
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A skálát kezdetben az atomerőművekben bekövetkező események minősítésére 
alkalmazták, majd kiterjesztették és átdolgozták annak érdekében, hogy alkalmaz-
ható legyen minél több, az atomenergia békés célú felhasználása során bekövet-
kezett esemény jelentőségének megítélésére. Az INES skálát alkalmazni lehet a 
radioaktív anyagok és radioaktív források szállítása, tárolása és alkalmazása során 
bekövetkező események minősítéséhez is.

Az eseményeket hét szinten minősítik a skálán: az INES 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 sugárbiztonsági vagy nukleáris biztonsági szempontból nem 
releváns események nem minősíthetőek a skála segítségével. A Paksi Atom-
erőműre vonatkozó INES események számát a 31� ábra mutatja.

31. ábra: Események az INES skálán
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Nukleáris biztonság felügyelete az MVM-ben

A nukleáris felügyelet célja releváns, nyomon követhető, a nukleáris biztonság 
színvonalát objektív módon jellemző információk biztosítása a tulajdonos számá-
ra, rámutatva a nukleáris biztonság folyamatos fejlődésének lehetőségére, vissza-
csatolva azt az atomerőmű irányába, ez által segítve a biztonság lehető legmaga-
sabb szintjének az elérését�

Az MVM Zrt. a független felügyeleti tevékenységét független nemzetközi szemlé-
lettel egészíti ki és az atomerőmű működését értékeli egy, a nukleáris iparban 
nemzetközileg elismert, a nukleáris biztonság területén több évtizedes gyakorlat-
tal rendelkező, hazai és/vagy külföldi tagokból álló szakértő testület: a Nukleáris 
Biztonsági Tanácsadó Testület (NBTT), melynek szakmai koordinációját a Nukle-
áris Felügyeleti Osztály (NFO) látja el.

Az MVM Zrt. csoportszintű szabályozási rendszerén belül az NFO működését 
2020-ban a „CsSz-17 Az MVM Csoport Nukleáris biztonsági felügyelet szabály-
zata” csoportszintű szabályzat és a „CsFu-17-01 Az MVM Csoport Nukleáris biz-
tonsági felügyeleti tevékenység” folyamatutasítás szabályozza. A nukleáris fel-
ügyeleti funkción belüli felelősségeket és kötelezettségeket az MVM Zrt. SzMSz 
tartalmazza� 

A Paksi Atomerőmű vezérigazgatója szabályozta az NFO és az NBTT működési 
körével kapcsolatos kötelezettségeit�

A működés sematikus bemutatását a 32� ábra mutatja.

Nemzetközi kapcsolatok

Az MVM Zrt. 2015. óta 3. kategóriás tagja az Atomerőműveket Üzemeltetők Vi-
lágszövetségének, a WANO Moszkvai Központjának (WANO MC). A WANO tag-
sággal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az MVM szer-

32. ábra: Az NFO tevékenysége

vezetein belül NFO hatáskörébe tartozik. Az NFO a tagsági lehetőségekkel élve 
2020-ban becsatlakozott WANO munkacsoportokba, amelyek a nukleáris terüle-
tet érintő globális kérdésekre hivatottak megoldásokat találni.

2020-ban az NFO kapcsolatot épített ki a szlovákiai atomerőműveket üzemeltető 
Slovenské Elektrárne nukleáris felügyeletet ellátó szervezetével annak érdekében, 
hogy az MVM Csoporton belül a független felügyeleti funkció minél magasabb 
szinten kerüljön biztosításra a nukleáris területen. A benchmark során szerzett ta-
pasztalatok beépítése az NFO működésébe az NFO 2021-es fejlesztési terveiben 
szerepelnek�
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A Nukleáris Felügyeleti Osztály az alább felsorolt ellenőrzéseket hajtotta végre, és 
az azok során tapasztaltakat értékelő jelentés formájában megküldte az MVM Zrt. 
vezetésének és a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójának. Az ellenőrzések során a 
nukleáris biztonságot érdemben befolyásoló eltérést nem azonosítottunk, a Paksi 
Atomerőmű felé jobbító szándékú észrevételeket tettünk az alábbi dokumentu-
mok formájában: 

    Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ideiglenes módosításait kezelő tevékenységek, 
folyamatok értékelése;

    Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. baleset-elhárítási készültségének vizsgálata;
    A Paksi Atomerőmű által kitűzött biztonsági stratégiai célok és akciók teljesülé-

sének értékelése;
    Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemeltetéstől független felügyeleti tevékeny-

ségének értékelése;
    Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. baleseti helyzetre tervezett intézkedéseinek 

vizsgálata
    Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1., 2., és 4. blokki főjavítása során a technológiai 

helyiségek rendjének, a munkavégzés feltételeinek és a munkavégzési szabá-
lyok betartásának ellenőrzése;

    Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek a nukleáris- és termelés biztonság szem-
pontjából kiemelten fontos berendezéseivel kapcsolatos berendezés megbízha-
tósági folyamatok értékelése�

Tagvállalati, szakterületi tájékoztatók

MVM Mátra Energia Zrt.

MVM Mátra Energia Zrt. mint Magyarország egyetlen jelentős hazai energiaforrás-
ra alapozott erőműve 2020. március 26-a óta tagja az MVM Csoportnak. 950 MWe 
beépített erőművi teljesítményével hazánk második legnagyobb villamos energia-
termelője, így biztosítva az észak-kelet Magyarország stabil, zökkenőmentes villa-
mosenergia-ellátását. Az erőmű stabil tüzelőanyag ellátását két lignitbánya (Vi-
sontai, Bükkábrányi) biztosítja. 

Az erőmű kiszolgálásában három, a részvénytársasági tagvállalat (Kft.) vesz részt. 

A Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft. az erőműi és bányászati berendezések, 
és a bányászati berendezések karbantartásához kapcsolódó forgácsolási, acél-
szerkezeti, és villamos forgógépek javítási munkáit végzi. A Bányászati Mélyépítő 
Kft. elsősorban a bányaműveléshez szükséges kiskotrógépes, és szállítási tevé-
kenységet látja el. A Geosol Kft. az erőmű részére az alternatív, és megújuló tü-
zelőanyagokat (biomassza, RDF) biztosítja.

Az erőmű biztosítja a 300 hektáros ipari parkjába települt üzemek energiaellátását 
(villamos energia, gőz). Az ipari parkba települt jelentősebb üzemek: Rigips Sa-
int-Gobain Kft. (gipszkarton gyár), Baumit Kft. (falazóhabarcs gyártás), Viresol Kft. 
(búzafeldolgozó).

A 2020-ban megújult menedzsment a működés hatékonyságának növelése érde-
kében átszervezte a szervezetet, amelynek pozitív gazdasági eredményei már eb-
ben az évben is jelentkeztek. Nagyrészt megtörtént a szabályzatoknak, előírások-
nak egyszerűsítése, az MVM követelményrendszeréhez történő illesztése. A kö-
vetkező évekre optimalizáltuk termelési modellt hozzáigazítva az erőmű működését 
az MVM Csoport termelési és kereskedelmi portfóliójához a szinergiák kiaknázása 
érdekében. Ehhez igazodva felülvizsgáltuk a munkaszervezési rendet, a beszállí-

MVM-5
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tói, alvállalkozói szerződéses állományt, új kockázatkezelési stratégiát alakítottunk 
ki. A szerkezetátalakítás keretében megkezdtük az új erőművi beruházások előké-
szítését.

Az erőműben 2020-ban megtörtént mind az erőmű, mind az ipari parkok üzeme-
inek túlhevített gőzzel történő ellátásának tartalékát biztosító 50 t/h-ás kapacitá-
sú Bosch gyártmányú gázkazán üzembe helyezése. 

Megkezdődött a bányaterületek rekultivációja utáni területekre naperőművek léte-
sítésének előkészítése.

Az új menedzsment fő célja, hogy a hazai energiaforrásokra alapozott, az ellátás-
biztonságot szolgáló társaságot zökkenőmentesen átvezesse a 2025-ös évet kö-
vető karbon-mentes korszakba. Mindezt olyan foglalkoztatási politikával, amely 
nem jár létszámleépítéssel, ellenkezőleg, továbbra számít a jelenlegi munkaválla-
lókra, felhalmozott tapasztalataikra, tudásukra.

E mellett a társaságunk nagy hangsúlyt fektet munkavállalóink egészségének 
megőrzésére a különböző választható szűrővizsgálatok biztosításával, valamint a 
tömegsport támogatásával a Mátra Sportegyesületen keresztül, mely 6 szakosz-
tállyal és közel 600 taggal rendelkezik�

A hazai lignit alapú villamosenergia-termelés kivezetésének teljesítéséhez szük-
ségesek a jelenlegi lignittüzelésű termelési technológia helyébe lépő alacsonyabb 
karbonintenzitású környezetbarát technológiák bevezetése.

A jövőképet meghatározó fejlesztések négy pillérre támaszkodnak, melyek a kö-
vetkezők:

    500 MW teljesítményű kombinált ciklusú (CCGT) gázturbinás erőműblokk. A 
kivitelezések tervezetten 2022-ben kezdődnek meg és a blokkegységek 2026 
év elejétől tudják helyettesíteni a leállítandó lignittüzelésű egységeket;

    31 MW-os RDF hulladék, és biomassza tüzelésű kazán;
    Összességében 200 MW teljesítményű, a bányaterületek rekultivációja utáni 

területekre napelempark kiépítése;
    A lignitkészletek alternatív felhasználásaként egy tiszta szén technológiát alkal-

mazó kísérleti üzem létesítése.

A tulajdonos az erőmű vezetésével közösen a stabil tüzelőanyag-ellátás érdeké-
ben 2020-ban döntést hozott mindkét bánya fenntartása mellett�

Környezetvédelmi területen a legfontosabb 2021. évi feladat az erőmű üzemének 
felkészítése a szigorodó emissziós kibocsátási határértékeknek való megfelelés. 
2020 egyik jelentős eseménye az erőmű üzemben tartásához szükséges Egysé-
ges Környezethasználati Engedély megszerzése, amely 2025. május 31-ig érvé-
nyes�

Pénzügyi területen a termeléshez közvetlenül kapcsolódó bevételeket és költsé-
geket tartalmazó működési eredmény pozitív, amelyet jelenleg a folyamatosan 
emelkedő CO2 kvóta költség, illetve az eszközökhöz kapcsolódó értékcsökkenési 
leírás fordít veszteségbe az adózás előtti eredmény szintjén.

A COVID-19 járvány – köszönhetően az időben meghozott intézkedéseknek és a 
munkatársak fegyelmezettségének – nem okozott működési zavart a társaság 
működésében.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A 2020-as év a COVID-19 által egy eddig ismeretlen, új kihívást hozott a paksi 
atomerőmű életébe is. A vírus magyarországi megjelenésekor azonnal megalakult, 
és azóta is működik a Pandémiás Vezetési Csoport, melynek célja a munkavállalók 
egészségének védelme, ezáltal az erőmű biztonságos, folyamatos üzemének biz-
tosítása. Az időben meghozott intézkedéseknek és a dolgozók felelősségteljes ma-
gatartásának köszönhetően sikerült az idei évre ütemezett négy főjavítást és az 
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Üzem Közbeni Karbantartásokat (ÜKK) a rendkívüli körülmények mellett is a ter-
veknek megfelelően elvégezni. 2020-ban ismételten 90% feletti – 90,81%-os – 
átlagos teljesítmény-kihasználással üzemelt a paksi atomerőmű, ezáltal a termelt 
villamosenergia-mennyiség szempontjából is a harmadik legeredményesebb évet 
tudhatjuk magunk mögött. Az erőmű négy blokkja összesen 16 054,9 GWh villa-
mosenergiát termelt, amely a hazai igények 35,57%-át fedezte, s az itthoni terme-
lés 47,98%-át adta. Ennek köszönhetően az üzleti tervet meghaladó adózás előtti 
eredménnyel zártuk az elmúlt évet. Tettük ezt úgy, hogy a biztonsági mutatóink is 
kedvezően alakultak. A 3. blokki főjavítás során – az erőmű történetében először – 
kerültek a zónába a karcsúsított üzemanyagkazetták, melyet saját szakembereink 
az orosz partnerrel együtt fejlesztettek ki. Ezen újítás alkalmazása az elkövetkező 
évek során további költségmegtakarítást tesz majd lehetővé.

MAVIR ZRt.

Példás helytállás példátlan időkben

A MAVIR ZRt., mint az átviteli rendszerirányító az átviteli hálózat tulajdonosa és 
üzemeltetője elsődleges feladatának tekinti, hogy a dinamikusan változó hazai és 
nemzetközi feltételek mellett biztosítsa a magyar villamosenergia-rendszer zavar-
talan, biztonságos és fenntartható működtetését, valamint hatékonyan felügyelje 
és gyarapítsa a hálózati vagyont. Társaságunk azonban ma már jóval több, mint 
teherelosztó. Átviteli rendszerirányító szerepünk mellett kiemelt jelentőségűvé 
vált küldetésünkben a piacműködtető szerep is. 

A MAVIR ZRt. a magyar gazdaság működőképessége szempontjából stratégiai 
fontosságú vállalat, egyike azon 140 nemzetgazdasági szempontból kiemelt vál-
lalatnak, mely az új koronavírus okozta járvány idején külön védelmet és támoga-
tást kapott a kormánytól. A villamosenergia ellátásbiztonság letéteményeseként, 
az ország egészének működése szempontjából kulcsfontosságú társaságunk üz-
letmenet-folytonosságának biztosítása. A MAVIR ZRt. 2020-ban a példátlan idők 
kihívásait példás fegyelmezettséggel, szakmai fókusszal, kiemelkedő elkötelezett-

séggel, rugalmassággal és sikeresen kezelte. Társaságunk a védekezés különböző 
fázisaiban a kormányzati intézkedések, valamint saját helyzetértékelése alapján 
az iparágban elsőként hozta meg és léptette életbe a legszigorúbb biztonsági és 
egészségvédelmi intézkedéseket�

A magyar villamosenergia-rendszer bruttó felhasználása 2020-ban mindössze 
1,15 százalékkal csökkent 2019-hez képest. A havi bruttó villamosenergia-fel-
használás áprilistól júniusig átlagosan 9 százalékkal esett vissza az előző év havi 
értékeihez viszonyítva, majd ősszel ismét növekedésnek indult. A 2020-as év 
rendhagyónak tekinthető a villamosenergia-rendszerben mért terheléseket te-
kintve is. Míg az év első három hónapja a maximális tervezett csúcsérték köze-
lében alakult, áprilistól kezdődően a járványügyi intézkedések gazdasági követ-
kezményeként 300  MW-ot meghaladó átlagos terheléscsökkenés volt megfi-
gyelhető.

Kiemelkedő eredmények egy kihívásokkal teli esztendőben

A változó forrásoldali, fogyasztói és nemzetközi környezet által támasztott kihívá-
sokra válaszolva, valamint a nemzeti energiapolitikai irányvonalakkal összhang-
ban, folyamatosan fejlesztettük az átviteli hálózatot. A MAVIR ZRt. hálózatfejlesz-
tési stratégiája kiemelt fontossággal bír a hazai villamosenergia-rendszer közép- 
és hosszú távú fejlesztési terveinek elkészítése során, ezért új hálózatfejlesztési 
módszertanunk és tervezési keretrendszerünk kialakításánál figyelembe vettük az 
előttünk álló évtizedek villamosenergia-rendszereinek alapvető átalakulását. A 
Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (MEKH) által előírt átviteli há-
lózati beruházások megvalósítását folytattuk. Új távvezetéket ugyan nem létesí-
tettünk 2020-ban, ellenben folytatódott a Sajóivánka-Országhatár-(Rimaszom-
bat) (23,24 km) és a Gönyű-Országhatár-(Bős) (1,7) km 400 kilovoltos (kV) veze-
tékek építése, melyeket 2021-ben fogunk üzembe helyezni. 

A hálózati fejlesztések mellett, rendkívül fontos volt a rendszerirányítási tevékeny-
ségünket kiszolgáló, azt támogató SCADA program frissítése, amely öt évig tar-
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tott és 2020. november 27-től, egy ötszáz órás sikeres tesztüzem után használat-
ba is vettük. Mindezek mellett jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve, egy 
nagyszabású informatikai fejlesztés eredményeként megnyílt a lehetőség a ma-
gyar-osztrák határon december 10-től a 15 perces villamos-energiapiaci termék 
kereskedésére, leányvállalatunkon, a HUPX-en keresztül. Ez a lépés, nagyérték-
ben javítja az időjárásfüggő, megújulóenergia-forrásokra alapozott beruházások 
integrációs esélyeit, és javítja a piac szabályozhatóságát, így az ellátásbiztonság 
fenntartásának is fontos eszköze. A megújulók rendszerintegrációjának támoga-
tására, a korábbinál szorosabb együttműködést kezdtünk az elosztóhálózati en-
gedélyesekkel, az új hálózatfejlesztési tervet pedig már közösen, egy 2020-ban 
megalkotott új módszertan szerint készítjük a jövőben. 

MAVIR ZRt. 2020-2025: új vállalati stratégia

A jelenlegi szabályozási és piaci trendek, valamint a már ismert, a klímasemleges-
séget és a megújuló energiaforrásokat előtérbe helyező uniós energiapolitika 
alapján szükségessé vált a MAVIR ZRt. 2017-2020. évre szóló stratégiájának 
részletes és átfogó felülvizsgálata és egy újabb stratégiai ciklusra vonatkozóan 
(2020-2025) a fő keretek újra gondolása és megfogalmazása. A MAVIR ZRt. 
2020 – 2025 időszakra vonatkozó stratégiájának egyik fontos eleme az új techno-
lógiák használatának bevezetése, melynek elsődleges eszköze az innovációs gon-
dolkodás és működés implementálása a vállalatunkon belül. 

Eleget téve regionális és európai szintű kötelezettségeinek, s legfőképpen a ma-
gyar villamosenergia-rendszer érdekeinek hatékony képviselete érdekében, társa-
ságunk aktívan részt vállal nemzetközi fórumok munkájában: az átviteli rendsze-
rirányítók regionális üzembiztonsági együttműködéseiben, piac-összekapcsolási 
projektekben, továbbá nyilvános konzultációkon keresztül a piaci szereplők tájé-
koztatásában. Döntéshozatali szinten képviselteti magát az átviteli rendszerirá-
nyítók nemzetközi szervezeteinek (ENTSO-E, TSCNET, JAO) vezető testületeiben, 
nemzetközi érdekérvényesítő fórumokon (REEF) és globális szakmai szervezetek-
ben (CIGRÉ, EURELECTRIC) egyaránt.

A MAVIR ZRt. szoros együttműködésben dolgozik a hazai villamosenergia-piac 
szereplőivel mind a különböző időtávokon végzett üzemelőkészítés, mind az üzem-
irányítás során. Kapcsolattartása kiterjed az elosztóhálózati engedélyesek, vala-
mint nemzetközi szinten a külföldi rendszerirányítók és szervezetek (ENTSO-E, 
CORE CCR, TSCNET GmbH) körére, mely hozzájárul a magyar villamosener-
gia-rendszer előírt minőségi mutatóinak való hiánytalan megfeleléshez.

Gazdasági vezérigazgató-helyettesi szakterület

A koronavírus okozta pandémia következtében 2020 során a külső üzleti környe-
zet rendkívül változékony volt. Az első félévben jelentősen, 10%-ot meghaladó 
mértékben csökkent az energiaigény a gazdaság legtöbb szektorát érintő lezárá-
sok következtében, ugyanakkor a második félévben az MVM Csoport meghatáro-
zó piacain az ipari termelés megelőző évi szintre korrigált vissza, így a teljes villa-
mos energia igény kb. egy százalékkal csökkent, miközben a földgáz felhasználás 
a szezonális hatások miatt még növekedett is� 

A járványhelyzethez kapcsolódó intézkedések az MVM Csoport belső működését 
is teljesen átalakították. A védekezés költségei jelentősnek mutatkoztak, melyet 
azonban számos megtakarítás ellensúlyozott az otthoni munkavégzés meghatá-
rozóvá válása miatt� A vállalatcsoport sikeresen átállt egy nagymértékben digita-
lizált munkaszervezésre, és a folyamatos növekedés képességét megőrizve rezili-
ens, a környezeti feltételek kedvezőtlen változásaival szemben is ellenálló műkö-
dést tudott folytatni 2020-ban.

Mindez a pénzügyi eredményességben is megjelent� 2020-ban az MVM Csoport 
tovább növelte árbevételét és adózott eredményét� Eközben nemcsak a hazai el-
látásbiztonság garantálását szavatolták társaságaink a villamos és földgáz szol-
gáltatás területén a jelenlegi, versenyképes árszinteken, hanem aktívan hozzájá-
rultak a hazai dekarbonizációs törekvésekhez is. 2020-ban felvásárlásokkal to-
vább növekedett az MVM Csoport – a megújuló energiatermelés, a mérnöki 
szolgáltatások, a kereskedelem tevékenységeiben. Utóbbi közül az innogy csehor-
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szági gáz- és villamosenergia-kereskedelmi tevékenységének megvásárlása mér-
földkő az MVM Csoport közel 60 éves történetében.

A 2020-as évben az MVM Csoport finanszírozásának egyik kiemelt feladata az 
áram- és gázhálózati leányvállalatai beruházásainak forrásbiztosítása volt. A gáz- 
és villamosenergia hálózat-működtetés magas színvonalának fenntartása, és a 
tiszta energia stratégia támogatása érdekében az MVM Zrt. hosszú lejáratú, bila-
terális hitelszerződéseket kötött, többek között az Európai Beruházási Bankkal, a 
Magyar Fejlesztési Bankkal, valamint a Nemzetközi Beruházási Bankkal. A hálóza-
tok rekonstrukcióját és fejlesztését biztosító beruházások mellett a fejlesztések 
között szerepel a hálózati leányvállalatok szolgáltatási területén az „okos mérés” 
kiterjesztése, „okos város” programok elindítása. Az új, „okos” rendszerek kiter-
jesztése mind az Európai Unió, mind a Kormány által a fenntarthatóság érdekében 
megfogalmazott célkitűzések elérését támogatja. Hasonlóan az előző évhez, a 
Csoport dekarbonizációs törekvéseihez kapcsolódóan, a megújuló beruházások 
finanszírozása érdekében az eszközök élettartamához illeszkedő újabb projektfi-
nanszírozási szerződések kerültek megkötésre az MVM Csoport leányvállalatai és 
a finanszírozó bankok között.

2021-ben az MVM Csoport célja olyan értékteremtő feladatok végrehajtása lesz, 
amelyek a tőzsdei lépéshez szükséges pénzügyi pozíciók stabilitását szolgálják 
akár nemzetközi szinten is�

Humánerőforrás vezérigazgató-helyettesi szakterület

A 2020. év fő kihívása a pandémia okozta helyzet kezelése volt. Az MVM Csoport 
mottója, hogy óvatosságban mindig egy lépéssel a többiek előtt járjunk, a vissza-
térésben eggyel utána. Ennek megfelelően home office-t biztosítottunk mindenki-
nek, akinek munkaköre ezt lehetővé tette, a hét minden napján a járványügyi in-
tézkedésekkel összhangban. Akinek nem volt lehetősége otthon maradni, azok-
nak a védekezés lehető legmagasabb színvonalát igyekeztünk biztosítani. A 
megváltozott munkakörülmények és a gyerekek otthoni oktatásának összhangja 

érdekében számos intézkedés született, amivel támogattuk a munkavállalókat, 
elősegítve mindenki számára a legbiztonságosabb környezetet, mindezt az MVM 
Csoport társaságai által nyújtott ellátásbiztonság fenntartása mellett. Büszkék va-
gyunk arra, hogy meg tudtuk őrizni a munkahelyeket és a bérszínvonalat is ebben 
a nehéz helyzetben is. Képzéseinket, toborzásunkat, megbeszéléseinket on-line 
térbe helyeztük, kitűzött projektjeinket a pandémia ellenére sikerrel, határidőben 
zártuk.

Az MVM Csoport jelentős változásokon megy keresztül. Az NKM márkanév alá 
tartozó társaságok 2018-ban kezdődő integrációja a szakmai kérdéseken túl szá-
mos együttműködési, szervezeti kultúrához kapcsolódó kérdést is felvet. Az ösz-
szehangolt, sikeres szervezeti működés megvalósításának elengedhetetlen felté-
tele, hogy a szervezet kultúrája is változzon, alkalmazkodjon az új kihívásokhoz. A 
kultúra felmérés és fejlesztés célja a működési és kulturális mintázatok elmozdítá-
sa a vezetőség által meghatározott ideális vállalati kultúra irányába. 2020 február-
jában 32 tagvállalat bevonásával reprezentatív felmérést végeztünk, mely során 
3 109 munkatársunk válaszolt a kérdésekre, így 76%-os kitöltési arányt értünk el. 
Az eredmények elemzése, kiértékelése és visszajelzése után az év végére elké-
szült az MVM Csoport kultúra fejlesztési akcióterve. Célunk olyan konstruktív vi-
selkedési stílusok, működések meghonosítása, megerősítése a vállalatcsoportban, 
amelyek az új irányítási modellben, a közös értékeinkkel összhangban, közvetlenül 
befolyásolják a teljesítményt és az üzleti eredményességet, és növelik a munka-
vállalók elégedettségét�

2020-ban megkezdtük az MVM Csoportban dolgozó több mint 14 ezer munka-
vállaló tapasztalatának, rejtett kompetenciáinak feltérképezését. Mindennek az a 
célja, hogy segítse az MVM Csoportot abban, hogy a stratégiai célokhoz, nemzet-
közi terjeszkedéshez belső erőforrásból találjuk meg azokat a kulcs kompetenciá-
kat, melyek eredményessé és sikeressé tesznek Bennünket. A stratégiai célok 
megvalósítása mellett egyaránt jó alapot biztosít a munkavállalók egyéni karrier és 
fejlesztési igényeinek felmérésére, a vezetők pedig képet kaphatnak arról, hogy 
beosztottjaik a jelenlegi munkakörükön túl milyen más feladatokba vagy projek-
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tekbe vonhatók be, illetve a szervezeti egységek kompetencia-térképe is megal-
kotható lesz�

2020-ban elnyertünk két kiemelkedő külső elismerést is, „Az Év Családbarát Vál-
lalata – különleges időkben” pályázaton az MVM elnyerte a 2020-as év Családba-
rát Vállalata díjat nagyvállalat kategóriában, valamint a PwC Magyarország által 
lebonyolított „2020 Legvonzóbb Munkahelye” kutatásban, Energetika és közüzem 
iparági kategóriában az MVM Csoportot Magyarország második legvonzóbb 
munkáltatójának választották.

Infrastruktúra vezérigazgató-helyettesi szakterület

Elosztó társaságaink kiemelt célja volt 2020-ban is a korábban kidolgozott esz-
közstratégia megvalósítása. Az eszközstratégia végrehajtásán keresztül cél a fo-
kozódó ügyféligények minél magasabb szintű kiszolgálása mellett a hálózati mi-
nőségi mutatók és a hálózat állapotának javítása, valamint a Tiszta Energia Cso-
mag 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 eszközstratégiában megfogalmazottaknak megfelelően minden feszültség-
szinten végzünk állapotfenntartó eszközcseréket, rendszerezett digitális alapú 
diagnosztika alapján, amelyekkel a legkockázatosabb, potenciálisan a legrosz-
szabb állapotban lévő hálózati elemeket cseréljük ki üzemzavar megelőzési céllal. 
Ennek keretében 2020-ban 26 km nagyfeszültségű védővezető csere, 81 db 
nagyfeszültségű oszloptő felújítása, ~400 db szigetelő csere, valamint 113 km 
közép- és kisfeszültségű légvezeték, 30 km kábel, illetve 166 db transzformátor 
csere, illetve átépítés valósult meg. A hálózati minőségi mutatók javításához, az 
ügyféligények magas színvonalú kielégítéséhez nélkülözhetetlen a hálózati be-
avatkozó képesség javítása, amelynek keretében 285 db készülék (távműködte-
tésű és kézi oszlopkapcsoló, valamint zárlati érzékelő) került felszerelésre az el-
osztóhálózatra�

A hálózatfejlesztések keretében 3 db új alállomás létesítésének előkészületi mun-
kálatai folytatódtak, valamint több állomásban transzformátor cserék és kapaci-
tásbővítések valósultak meg, mindez többlet hálózati kapacitásokat biztosít to-
vábbi PV kiserőművek hálózatba integrálására. 

2020-ban a korábbiakat minden tekintetben felülmúló, nagyobb teljesítményű és 
nagyobb kapacitású, középfeszültségű (KÖF) hálózatra csatlakozó energiatárolót 
építettünk. A hálózatra csatlakozó megújuló energiatermelő egységek, a fotovol-
taikus (PV) naperőművek hektikusan megváltoztatják a hálózati jellemzőket, első-
sorban a teljesítményáramlás nagyságát, irányát és a hálózati feszültséget. Háló-
zat-üzemeltetőként a szolgáltatott villamos energiára vonatkozó, üzletszabályzat-
ban előírt minőségi paramétereket minden időpillanatban be kell tartanunk, ez az 
energiatároló ezt a célt támogatja. A létesítmény 2020. decemberben lett hálózat-
ra csatlakoztatva, jelenleg a próbaüzem folyik. A tesztelési időszakban a különbö-
ző szabályozási üzemmódokat próbáljuk ki, és mérjük ezek hálózatra gyakorolt 
hatásait�

Az ügyféligényre történő beruházások keretében az új ügyfelek csatlakozási, illet-
ve a meglévő ügyfelek többlet energia igényei, kerülnek megvalósításra. 2020-
ban ügyféligényre ~300 km csatlakozó vezeték, 202 km közép- és kisfeszültségű 
légvezeték, 113 km kábel, 332 db transzformátor, valamint több mint 10.000 db 
új mérőhely létesítésére került sor.

Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. kiemelt célként fogalmazta meg a klímavé-
delmi célok közül a madárvédelem szem előtt tartását. Ennek keretében a fejlesz-
tési irányok az országos madárvédő szervezetekkel és a nemzeti parkokkal közö-
sen kerültek meghatározásra� 

2020-ban az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

    11 km hosszúságú középfeszültségű hálózat került átépítésre Kistelek-Baks 
térségben függő szigetelős madárbarát megoldásúra.
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    A Baja-Bácsbokodi középfeszültségű vezeték 13 km hosszúságban szintén 
madárbarát átépítésre került.

    A Körös Maros Nemzeti Park területén is elkezdtük a túzokmentési céllal, a lég-
vezetékek földkábelbe helyezését 45 km hosszúságban, itt jellemzően 2020-
ban az előkészítési, és tervezési feladatok valósultak meg, a kivitelezés a tervek 
szerint 2021-22-ben valósul meg. Ezen a területen a túzokvédelem érdekében 
tervezett kábelhálózat, kialakítása szükségessé teszi, az Orosházi nagy/közép-
feszültségű alállomásban a kompenzáló berendezés átépítését is, amely 2020-
ban megvalósult.

    A fentebbieken túl jelentős összeget fordított a Társaság pontszerű madárvédel-
mi beavatkozások megvalósítására, elsősorban a Nemzeti Parkok igényei alapján.

    A térségeink a Nemzeti Parkok részére ~70 db gólyafészek emelőt építettek ki a 
kisfeszültségű hálózaton.

    A Magyar Madártani Egyesülettel (MME) sikeres együttműködésben emelőko-
saras gépkocsikkal támogattuk a fiatal gólyák gyűrűvel való megjelölését.

    Támogatásunkkal az MME aktualizálta a 2008-ban elkészített madár veszélyez-
tetettséget bemutató konfliktus térképet. Ezen konfliktustérkép alapján meg-
kezdtük a hosszú távú madárvédelmi beavatkozási tervünk elkészítését.     

    Az üzemzavari statisztikában nagy számosságot mutat a transzformátor állo-
másokon az állatok, madarak által okozott meghibásodás. Pilot jelleggel meg-
kezdtük a szabadvezetéki hálózatunkon lévő  transzformátorcsapok burkolását.

A földgázelosztó Társaságok (MVM Főgáz Földgázhálózati Kft, MVM Égáz-Dégáz 
Földgázhálózati Zrt.) eszköz stratégiájában kiemelt cél az élet- és vagyonbizton-
ság biztosítása mellett a szolgáltatás minőségének javítása. Ennek keretében to-
vább folytatódott a 2018-ban megkezdett átfogó rekonstrukciós program, amely 
tartalmazza:

    a nem védett acélvezetékek rekonstrukcióját, amellyel jelentősen csökkenthetők 
a szivárgások, így a környezet terhelése is. 2020 –ban ennek keretében 42 570 
fm gázvezeték, illetve 764 db rövid acélszakasz rekonstrukciója, illetve kiváltása 
valósult meg.

    a fogyasztói főelzárók és szakaszoló elzáró szerelvények rekonstrukcióját, amely 
akció végrehajtásával a korszerű, használható elzáró szerelvényekkel lehet 
vészhelyzetek esetén szakaszolni a hálózatokat, kizárni épületeket, és ezzel az 
élet – és vagyonbiztonságot megóvni. Ennek keretében 2248 db potenciálisan 
kockázatot jelentő elzáró szerelvény cseréjére került sor.

    a nyomásszabályozó állomások rekonstrukcióját, amelynek során a 30 évesnél 
idősebb berendezések folyamatos cseréje szerepel. A beruházási akció kereté-
ben 2020-ban 5 db állomás rekonstrukciója valósult meg.

    a gázveszélyes tevékenységet végző munkatársaink és beszállítóink számára 
megépítettük a hazai legkorszerűbb tanpályát, amelyen elsajátíthatják, gyako-
rolhatják a  legkockázatosabb (gáz alatti) műveleteket. A tanpályán demonstrál-
ni tudjuk a földgáz égéséből, robbanásából fakadó hatásokat ezzel is segítve a 
földgázellátás biztonsági szintjének fenntartását, erősítését.

    bővítettük a gázmentes technológiák alkalmazásához szükséges eszközparkot, 
amellyel ügyfeleink számára a zavarmentes, munkatársaink számára a bizton-
ságos hálózati műveletek végzése nemcsak az MVM Égáz-Dégáz elosztási te-
rületén, hanem már a főváros területén is elérhetővé vált.

A házi nyomásszabályozó csere program keretében nagyobb védelmet és ellátási 
biztonságot jelentő kétfokozatú nyomásszabályozók felszerelése történt meg 
olyan felhasználóknál, ahol eddig régi egyfokozatú nyomásszabályozó volt felsze-
relve. Az 5 éves program 2018-ban kezdődött meg, ekkor 20.000 db nyomássza-
bályozót lett lecserélve, a 2019-2022-es évekre további, összesen 230.000 db 
cseréje lett előirányozva, melyből 2019-ban 58. 918 db, 2020-ban pedig 60.000 
db került felszerelésre�

Jogi és integrált vállalatirányítási vezérigazgató-helyettesi 
szakterület

A 2020-as év az MVM Csoport és így a Jogi és Integrált Vállalatirányítási Vezér-
igazgató-helyettesi szakterület (a továbbiakban: JIVVH) életében is a kihívások 
éve volt, de 2020-ban nemcsak a saját magunk által kitűzött célok elérése jelen-
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tette a megmérettetést, hanem annak ténye is, hogy ezeket a célokat akkor se 
tévesszük szem elől, ha közben egy világjárvánnyal kell szembenéznünk.

Az idei legfőbb cél az MVM Csoport munkatársainak egészségmegőrzése volt, így 
az ezzel kapcsolatos feladatokban a Csoportszintű Krízis Team mellett kiemelt 
részt vállalt és vállal ma is az MVM Services Zrt. EBK Igazgatósága, és bár a jár-
vány miatt ugyan megváltozott a mindennapi munkavégzés menete, de hatékony 
munkaszervezés mellett számos meghatározó eredményt tudtunk elérni ebben az 
évben is�

A koronavírus világméretű elterjedése és magyarországi megjelenése miatt szá-
mos olyan rendelkezés lépett életbe, amely hatással volt az MVM Csoport társa-
ságaira is, azok operatív, gazdasági működésére. Különös hangsúlyt kapott tehát 
a jogszabályi környezet alakulásának naprakész ismerete, az érintett szakterüle-
tek folyamatos tájékoztatása, továbbá egyes témákat, felmerülő konkrét kérdése-
ket illetően, akár MVM Csoport-szinten is irányadó jogi állásfoglalások, iránymu-
tatások kidolgozása, mely feladatokat a JIVVH regulációs funkcióján keresztül 
látta el�

2020-ban megvalósult az NKM Nemzeti Közművek Zrt. (MVM Services Zrt.) és az 
MVM Csoport szervezeti integrációja, ezzel létrejött a támogató központ az MVM 
Services Zrt.-ben, amely mind jogi, mind szabályozási szempontból új feladatokat 
adott a jogi és szabályozási területeknek�

Ebben az évben is jelentős számú és mértékű társasági tranzakciót hajtottunk 
végre, így az MVM Csoport mára olyan összetett vállalatcsoporttá vált, mely szin-
te egyedülállóan, az energetikai szektor valamennyi elemét felöleli.

Belső kontrollrendszer kialakítására is sor került ebben az évben, amelynek ered-
ményeképpen jogszabályi határidőben felállításra került a megfelelést támogató 
szervezet. A megfelelés támogatás kapcsán előálló dokumentumok részben a tár-
gyát képezték a 2020. évben az Állami Számvevőszék által az MVM Zrt.-vel mint 

köztulajdonban álló gazdasági társasággal kapcsolatosan megindított integritás 
vizsgálatnak, mely vizsgálat társaságnál történő lefolytatásának koordinátora 
szintén a JIVVH szakterület volt.

Munkánkkal elősegítettük Clean Energy Package (CEP) részét képező irányelv át-
ültetését a nemzeti jogszabályokba. A JIVVH, együttműködve több szervezeti 
egységgel, számos jogszabály véleményezését koordinálta, és jelezte az MVM 
Csoport véleményét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és a 
jogalkotó felé� 

Tovább mentünk, és annak érdekében, hogy mind a Csoporton belüli és kívüli üz-
leti kapcsolatokban, mind a döntéshozatalban rugalmasabbak, hatékonyabbak 
lehessünk, – és ezáltal a tőzsdeképes működést megvalósítsuk-, górcső alá vettük 
az MVM Csoport vállalatirányítási és szabályozási rendszerét.

A 2019-ben indult és 2020-ban is több hónapon át tartó, széleskörű egyezteté-
sek eredményeként kialakításra került az MVM Csoport új governance modelljé-
nek koncepciója. Az új irányítási rendszer kialakítására a stratégiai holding modell 
mentén kerül sor, melyben az irányítás jogi alapját tekintve a hangsúly az elismert 
vállalatcsoporti működésről a tulajdonosi minőségre alapított irányításra helyező-
dik át, így az MVM Zrt. irányítási tevékenységének két pillérét az üzletági irányítás 
és a funkcionális területi irányítás képezi majd. A koncepció elfogadását követően 
megkezdődött az abban foglalt feladatok végrehajtása, különösen az új vállalatirá-
nyítási és szabályozási rendszer társasági jogi alapjainak megteremtése, valamint 
az új szabályozói környezet kialakítása, amely feladatok teljesítése a 2021. évben 
is kiemelt szerepet kap�

Környezetvédelmi szempontból is jelentős feladatunk volt 2020-ban az MVM 
Mátra Energia Zrt.-nél felmerülő környezetvédelmi ügyek szakszerű kezelése, va-
lamint az év során zajlott akvizíciók környezetvédelmi felülvizsgálati feladatai. Ki-
emelt hosszútávú feladatunk az MVM Csoport stratégiájával összhangban, cso-
portszintű dekarbonizációs terv létrehozása, amely meghatározza az EU-s és ha-
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zai klímavédelmi céloknak megfelelően, az MVM Csoport jövőbeli alacsony 
karbonintenzitású energiatermelési portfólióját.

Műszaki vezérigazgató-helyettesi szakterület

Az MVM Csoport energiatermelő-, illetve műszaki szolgáltató tagvállalatai 2020-
ban is meghatározó, szilárd pillérként támogatták a tulajdonosi és stratégiai elvá-
rások teljesítését (nukleáris kapacitás fenntartása, dinamikus megújuló kapacitás-
növelés, rugalmas, tiszta menetrendtartó portfólió, regionális növekedés), továbbá 
szinte az egész évet meghatározó, mindannyiunk számára kihívásokkal teli pan-
démiás időszakban is folyamatosan biztosították a stabil villamosenergia- és táv-
hő ellátást. Nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is komoly nehézségeket okozó 
koronavírus-járvány első, tavaszi hullámának megjelenésekor nyilvánvalóvá vált, 
hogy a megbízható energiaellátás a hatékony védekezés fundamentumává válik. 
Ennek megfelelően kezeltük a válsághelyzetet, felmértük a kritikus munkaköröket, 
átalakítottuk folyamatainkat, illetve átütemeztük tervezett tevékenységeinket an-
nak érdekében, hogy jelentős mértékben tudjunk hozzájárulni nemcsak a vállalat-
csoport, de a hazai pandémiás védekezés eredményességéhez is. 

Az MVM Csoport termelőegységei 2020-ban összesen közel 19,4 TWh villamo-
senergiát értékesítettek, mellyel az országos nettó erőművi termelés 62,5%-át 
adták. Ennek a mennyiségnek ~80%-át, 15,17 TWh-t az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., ~18%-át, azaz mintegy 3,6 TWh-t, az MVM Mátra Energia Zrt. lignittüzelésű 
blokkjai termeltek meg. A megújuló alapon előállított villamos energia év végére 
már több mint 700 GWh-t csoportszinten, mely a teljes megtermelt mennyiség 
3,5%-a. Fejlesztéseinknek és a stratégiai akciók sikeres implementálásának kö-
szönhetően elmondható, hogy az MVM Csoport villamosenergia-termelése már 
~81%-ban karbonsemleges�

Büszkén mondhatom továbbá, hogy az irányítási szakterülethez tartozó 11 darab, 
rugalmas üzemű, nagy hatásfokú gázturbina 2020-ban is az elvárt rendelkezésre 
állással üzemelt, biztosítva magyar villamosenergia-rendszer (VER) folyamatos, 

zavartalan működését, valamint egyensúlyának fenntartását. A jövő tekintetében 
is előrehaladott lépéseket tettünk, hiszen az MVM Balance Zrt. lőrinci erőművének 
működési engedély-hosszabbítása, illetve a Tisza Erőmű Kft. integrálása mellett 
elindítottunk egy új, 5 MWh/10 MWh kapacitású akkumulátoros energiatároló 
projektet is�

Az MVM Csoport távhőtermelő berendezései 2020-ban is maradéktalanul ellát-
ták feladatukat, továbbá a kapcsoltan termelő egységek a helyi távhőszolgáltatók 
hőigényének kielégítése mellett a rendszerszintű szabályozás során keletkezett 
feladataikat is magas szakmai színvonalon teljesítették. Sikeresen végrehajtottuk 
a 2014-ben leállított Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű újraindítását, melynek első 
szakasza a MAVIR ZRt. rendszerirányítói akkreditációjával zárult 2020. november 
végén. Az újraindítás óta az erőmű megbízhatóan üzemel, és az elvégzett korsze-
rűsítéseknek köszönhetően a rendszerszintű szabályozáshoz szükséges paramé-
tereinek jelentős javulása mellett már a szigorúbb uniós környezetvédelmi előírá-
sokat is képes hosszabb távon teljesíteni. A felújítás második, 2021-re tervezett 
szakaszában a további rugalmasság és működési hatékonyság növeléséhez szük-
séges átalakítások végrehajtása a cél.

2020. március végén lezárult a Mátrai Erőmű Csoport akvizíciója, mellyel Magyar-
ország második legnagyobb beépített teljesítményű alaperőműve került a MVM 
Csoport tulajdonába. Az MVM Mátra Energia Zrt. több mint 50 éves, lignit tüzelé-
sű blokkjainak kiváltására megkezdődött az MVM Mátra Energia Zrt. jövőképének 
kidolgozása, melynek középtávú célja az elavult technológia új, nagyobb hatásfo-
kú, innovatív és alacsonyabb CO2 kibocsátású kombinált ciklusú gázturbinás egy-
ségre, illetve egyéb K+F+I technológiákra cserélése. 

A 2020-as évben több akvizíció és fejlesztési projekt is indult mind a termelési, 
mind a műszaki szolgáltatói portfóliót tekintve. Az MVM Mátra Energia Zrt., illet-
ve a 2020 októberében megvásárolt Tisza Erőmű Kft. telephelyén is megkez-
dődtek egy-egy új, 500 MW beépített teljesítményű, rugalmas, alacsony emisz-
sziójú és magas hatásfok mellett működő, kombinált ciklusú erőmű létesítésének 
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előkészületei, mely kiemelt villamosenergia-rendszerbiztonsági szerepet is be-
töltene a jövőben. A Megújuló Program első fázisa lezárult, a telepített 2 db 0,5 
MW feletti (összesen 41 MW) és 108 db 0,5 MW alatti teljesítményű fotovolta-
ikus kiserőmű létesítése befejeződött, illetve utóbbiak közös vállalatba történő 
integrációja megkezdődött. Emellett folytatódott a Csoport megújuló portfóliójá-
nak akvizíció útján történő bővítése is, így a vállalatcsoport immár összesen 166 
MW naperőművi kapacitással rendelkezik, melyek 208 GWh éves energiater-
melésükkel megduplázták 2019-es eredményüket. Az MVM Csoport megújuló 
alapon termelő erőműveinek beépített teljesítménye 2020. év végén már közel 
200 MW volt, és a stratégiai célok teljesítése érdekében 2025-ig további 500 
MW, megújuló energia felhasználásával működő erőművi projektek előkészítése 
kezdődött meg.

A műszaki szolgáltatási portfóliót is jelentős optimalizációs és újraszervezési fo-
lyamatok jellemezték 2020-ban. Januártól erősíti a vállalatcsoportot az MVM En-
gineering Zrt., melynek feladata, a megfelelő minőségű gépész, építész és villa-
mos-irányítástechnikai tervek készítése partnereinek tervezett beruházásaikhoz. 
Hivatalosan 2020 nyarán jegyezték be az MVM Zrt. és a Rusatom Service Rt. 
közös vegyesvállalatát, az European Power Services Zrt.-t (EPS). 

Az újonnan létrehozott társaság célja elsősorban nukleáris és hagyományos 
erőművi gépek, berendezések, pótalkatrészek szállítása, továbbá a rendszerek 
biztonságos üzemeltetéséhez szükséges karbantartási és fejlesztési szolgáltatá-
sok nyújtása az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. továbbá az MVM Csoporthoz tartozó, 
illetve más hazai és európai erőművek, ipari létesítmények számára. A 2020. év 
során folytatódott az MVM Csoport műszaki szolgáltató társaságainak konszoli-
dációja, a műszaki szolgáltató tevékenységek integrációja. Az MVM OVIT Zrt. 
gyártási tevékenysége a szervezeti átalakításoknak köszönhetően szoros együtt-
működésben zajlik az MVM Titán Zrt.-vel, a vállalati szinergiák kihasználása érde-
kében. Jogutódlás révén az MVM OVIT Zrt. atomerőművi tevékenységét az MVM 
Nukleáris Karbantartó Zrt. viszi tovább, mely 2020. július 1-jén kezdte meg műkö-
dését, specifikus mérnöki szolgáltatásokat nyújtva az atomerőmű részére.

A hazai energetikai iparon kívül az MVM Csoport immár a nemzetközi piacon is 
letette névjegyét 2020-ban, mint az innogy Česká republika a.s, illetve az Enexio 
Hungary Zrt. új tulajdonosa. Előbbi vállalatcsoport részeként többek közt Csehor-
szág egyik meghatározó távhőtermelője, az iEnergo s.r.o is az MVM Csoport része 
lett, mely 15 városban, 21 telephelyen van jelen a cseh piacon. Az Enexio-t érintő 
tranzakció magában foglalja a két kínai leányvállalat mellett a világhírű, Heller-For-
gó-féle hűtőberendezések szabadalmi jogának akvizícióját is. Ezen kívül Románi-
ában három telephelyen, közel 10 MW mikro vízerőművi kapacitással, illetve ke-
reskedelmi portfólióval is rendelkezik már az MVM Csoport�

Nem kétséges, hogy egy igen tevékeny és a pandémia okozta krízis miatt még a 
vártnál is nehezebb évet hagytunk magunk mögött, ezért ezúton is szeretném 
kifejezni köszönetemet és elismerésem minden kollégának a kiemelten magas 
színvonalon végzett munkájáért.

Stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettesi  
szakterület

A stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettesi szervezet (SÜVH) – mely 
az MVM Csoporton belül új irányítási területként 2018 októberében alakult meg 
– magában foglalta a Beszerzési Igazgatóságot (BEIG), a Vagyongazdálkodási 
Igazgatóságot (VAIG), valamint az MVM Csoport szempontjából egy új, Chief 
Infor mation Officer (CIO) funkcióval kiegészült Informatikai Igazgatóságot (IIG). 
A terület igen tevékeny két évet tudhat maga mögött. Fő feladata a korábbi MVM 
és NKM Csoportok azonos szervezeti egységeinek integrációja volt, mely teljes 
mértékben megvalósult egy új szemléletű, transzparens és a belső megrendelők 
hatékony kiszolgálást lehetővé tevő struktúra kialakítása révén. Legfőbb elvként a 
költséghatékonyság és az ügyfélközpontúság magasabb szintre való emelése ke-
rült kitűzésre, melynek eredményeképpen végbement a szolgáltatási folyamatok 
optimalizálása és a munkahelyek minőségi fejlesztése is. Ez a fajta magasabb 
szintű szolgáltatói támogatás tetten érhető az alábbi, a szakterületek által jegyzett 
kiemelt projektekben:
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    A többsebességes IT kiszolgálási modell és csoportszintű integráció megvalósí-
tását célzó Harmony projekt, valamint az IT működés újradefiniálása;

    A VAIG által kidolgozott ingatlankoncepciók (budapesti, jóléti, üzemen kívüli, re-
gionális), valamint az ezekhez kapcsolódó portfólió optimalizálás és a költség-
csökkentési stratégia;

    A gépjármű flotta, valamint a flottaszabályzati és szolgáltatási háttér egysége-
sítése csoportszinten, az alternatív hajtású állomány proaktív bővítése mellett, 
melynek alapját egy teljesen új csoportszintű keretszerződés kitárgyalása ké-
pezte;

    A csoportszinten rugalmas működési modellben történő beszerzési integráció 
megvalósítása, valamint ezzel párhuzamosan a kategóriamenedzsment szem-
lélet bevezetése és a kapcsolódó szervezeti reformok megvalósítása;

    A megtakarítások jelentős növelése a költségek csökkentése és tenderhaté-
konyság révén, valamint a beszerzési átfutási idők és folyamat optimalizálása és 
az integrált szakmai munkának köszönhetően a csoportszintű keretszerződések 
számának dinamikus bővítése.

A SÜVH az irányítása alá tartozó társaságok esetében is jelentős eredményeket 
ért el:

    Az MVM KONTÓ Zrt. jövőképének kidolgozása és a megvalósítás sikeres elindí-
tása; 

    Az MVM NET Zrt. működésének, kiemelt projekt portfóliójának felülvizsgálata, 
újradefiniálása és stabilizálása, ezáltal a vállalat működésének fenntartható pá-
lyára állítása;

    Az MVMI Zrt. működésének, projekt portfóliójának, tervezési gyakorlatának és 
költségstruktúrájának felülvizsgálata, majd a szolgáltatói szerepkör versenypiaci 
és csoportszintű igények alapján történő újradefiniálása.

Az SÜVH terület aktív résztvevője volt az MVM Csoport 2020-2025-ös időszaki 
stratégia kialakításának, valamint az ebből lebontott olyan részstratégiák és fel-
adatok megfogalmazásának, mint a Távközlési stratégia, a Regionális stratégia 
vagy az IT területen mérvadó Vállalati Architektúra Iroda (VAI) felállítása. Ezen 
túlmenően kezdeményező szerepet vállalt a Csoport egésze szempontjából ki-
emelt jelentőséggel bíró projektekben, mint a korábbi NKM brand alá tartozó tag-
vállalatok integrációja, vagy a belső szolgáltató központi (SSC) működési keret-
rendszer és vállalat (MVM Services Zrt.) létrehozása. A szakterületeken dolgozó 
kollégák az ügyfelek minél magasabb szintű, csoportszinten egységes kiszolgálá-
sára való általános törekvés mellett a 2020 során előállt pandémia helyzetben 
példaértékű helytállást mutattak, mely nagymértékben támogatta, hogy az MVM 
Csoport egészének működése a körülményekhez képest a lehető legzavartalan-
abbul folytatódjon, megvédve munkavállalóink egészségét és a kiszolgált tagvál-
lalatok, szervezetek üzletfolytonosságát egyaránt, elindítva egy dinamikus digitá-
lis kultúraváltást. 
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Összhangban azzal a törekvéssel, miszerint az MVM Zrt. a vállalatcsoportot irányí-
tó stratégiai holdingként működjön a jövőben – ezáltal biztosítva, hogy a fenti ábrán 
bemutatott csoportszintű stratégiai célok feladatokká konvertálása, valamint ezek 
megvalósítása megtörténjen – 2020 során szükségessé vált az MVM Csoport irá-
nyítási szerkezetének módosítása. Ezen strukturális átalakulás eredményeképpen 
2020. szeptember 1-i hatállyal kialakításra került a SÜVH terület, mely MVM Cso-
portszinten hivatott egy erős irányítási keretrendszer létrehozásával elősegíteni az 
MVM közép- és hosszútávú stratégiájában foglalt célok, feladatok megvalósítását. 
A stratégiai keretek kialakítása és folyamatos aktualizálása mellett a SÜVH külde-

tése egyrészt a vállalatcsoport hagyományos piacain való megújulás ösztönzése, 
másrészt az új piacokra való belépés és üzletfejlesztés vezetése, valamint a hazai 
és regionális növekedés irányítása. Ezzel párhuzamosan a Szolgáltatási vezérigaz-
gató-helyettesi terület ugyanezen időponttól megszüntetésre került tekintettel 
arra, hogy tevékenységi körének jelentős része beilleszthetővé vált a korábbiakban 
bemutatott MVM Services Zrt. támogató központba.

A 2020-as év kiemelt feladata az új irányítási terület működési és szervezeti kon-
cepciójának kidolgozása volt, mely az év végéig sikeresen lezárult, megkezdődött 
minden egyes szakterületen az operatív munka, melynek keretében a következő 
kiemelt folyamatok indultak el:

    Megkezdődött egy regionális projekt portfólió és együttműködési, akvizíciós le-
hetőségeket feltáró, rendszerező és folyamatosan aktualizáló tudásbázis létre-
hozása;

    A csoportstratégiával összhangban az egyes célországok piacaira való belépési 
stratégiák kidolgozása (pl. Szerbia, Románia, Csehország) folyamatban van;

    Útnak indultak a teljes csoport jövőbeni versenyképességét biztosító Digitalizá-
ciós, Cloud és Üzleti Intelligencia stratégiák kidolgozását célzó átfogó projektek;

    Vezető balkáni piaci szereplőkkel (EPS, Srbijagas) aláírásra kerültek együttmű-
ködési megállapodások, melyek alapján határokon átívelő munkacsoportok ala-
kultak és kezdték meg közös munkájukat;

    Létrejött egy virtuális Európai Uniós ügyekkel foglalkozó, a csoport egészét lefe-
dő koordinációs iroda a külügyi kapcsolatok szakértői által vezetve;

    Megalapozásra került az MVM Csoport tőkepiaci megjelenése kapcsán az egyes 
szakterületeken már futó vagy majdani projektek, előkészítő folyamatok koordi-
nációját ellátó szervezet és programterv�

A Stratégiai és Üzletfejlesztési terület feladata és felelőssége kiemelt a Csoport-
stratégiában meghatározott célok realizálása érdekében, mely iránt a szakterüle-
teken dolgozó kollégák azonos mértékben elkötelezettek, és melyre alapozva di-
namikusan folytatják munkájukat a 2021-es és az azt követő évek során egyaránt.
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Ügyfél vezérigazgató-helyettesi szakterület

Az Ügyfél Vezérigazgató-helyettesi terület (a továbbiakban: ÜVH) az MVM és az 
NKM integráció jegyében került kialakításra annak érdekében, hogy önálló straté-
giai irányítási területként összefogja az MVM Csoport egyetemes szolgáltatási, 
versenypiaci kiskereskedelmi, ügyfélszolgálati és harmadikfeles értékesítési tevé-
kenységét. A szakterület célja, hogy az irányítása alá tartozó társaságokon ke-
resztül növelje az MVM Csoport energiakereskedelmi szerepvállalását, fejlessze 
az egyetemes szolgáltatás és az ügyfélszolgálati tevékenység színvonalát, kiala-
kítsa és működtesse az ügyfeleket aktivizáló programokat és ezekkel összefüg-
gésben hatékony érdekképviseletet valósítson meg mind a jogalkotó, mind a sza-
bályozó hatóságok irányában� 

Az ÜVH terület kiemelt feladata továbbá, hogy olyan új, digitalizációs fejlesztése-
ken alapuló, ügyfélélményt biztosító megoldásokat alakítson ki, amelyek hatéko-
nyabbá teszik az ügyfelek kiszolgálását és javítják az ügyfélelégedettséget. Az 
MVM Csoport ennek megfelelően kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az ügyfelek 
ne csak a hagyományos energetikai szolgáltatói szerepkörrel azonosítsák, hanem 
egy innovatív, digitális technológiákat alkalmazó, a hazai energiapiacon vezető 
szerepet betöltő otthonszolgáltatóként is. 

2020-ban elindítottuk „Ügyfélközelben” elnevezésű programunkat, melyben erő-
teljes hangsúlyt fektetünk az ügyfelek megismerésére, az ügyfélközpontú gondol-
kodásra. 2020. végén a Smart Future Lab Zrt.-vel együttműködve megtartottuk 
„Ügyfélközelben” programunk első online eseményét.

2020-ban megtörtént az MVM Csoport Otthonszolgáltatási és Otthon Pontok 
koncepciójának elfogadása, amelynek keretei között a meglévő otthonszolgáltatá-
si termékportfólió folyamatos fejlesztése mellett, olyan új értékajánlatok kerülnek 
kialakításra, amelyek az MVM Csoport hatékony és modern értékesítési csatorná-
in keresztül támogatják a megújuló energiaforrásokon és az energiahatékonysági 
megoldásokon alapuló termékek és szolgáltatások piacra vitelét, az ügyfelek szá-

mára pedig komplex lehetőséget biztosítanak az energiaszektorhoz közvetlenül 
vagy közvetve kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére� 

2020-ban lezajlott az MVM Csoporton belüli versenypiaci kiskereskedelmi föld-
gáz és villamosenergia-portfólió egységesítése, így kiskereskedelmi tevékenysé-
get már csak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. végez, hatékonyabbá és ver-
senyképesebbé téve ezáltal az MVM Csoport kiskereskedelmi szerepvállalását� 
Ennek köszönhetően a versenypiacon a 2020/2021. gázévre értékesített földgáz 
mennyisége elérte az 1227 Mm3-t, míg villamos energia oldalon a 2021. évre ér-
tékesített mennyiség 9 866 GWh volt, amely mindkét esetben ca. 10%-os több-
letet jelentett az üzleti tervhez képest�

A pandémia miatt kialakult veszélyhelyzet az ügyfélszolgálati irodákat üzemeltető 
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.-t is új típusú kihívások elé állította. A személyes ügyfél-
szolgálati irodák működési rendjének átalakítása az iparággal és a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatallal egyeztetett módon történt meg, amely-
nek hatására az első hullámban bekövetkezett teljes zárást követően a második 
hullámra már a fokozatos nyitás és az üzemszerű működés vették át a szerepet 
olyan eljárásrendek alkalmazása mellett, amelyek mind az ügyfelek, mind a sze-
mélyes ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák egészségének védelmét biztosították. 
A pandémiás helyzetre tekintettel az érintett társaságok fizetési könnyítéseket 
biztosító lehetőségeket is kidolgoztak az ügyfelek számára. 

Emellett megtörtént az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. tulajdonosi szerkezetének át-
alakítása, amelynek köszönhetően a társaság tulajdonosai azok az engedélyesek 
lettek, akiknek a kiszervezési szerződések keretei között az MVM Ügyfélkapcsola-
ti Kft. szolgáltatást nyújt. 

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 2020-
ban is közel 4,2 millió lakossági ügyfelet látott el, amely országos szinten kiemel-
kedő ügyfélportfóliót jelent. A szakterület kiemelt figyelmet fordít a környezetvé-
delmi és a fenntarthatósági szempontok megjelenítésére, ezért is folytatta az ügy-
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félportfólió papírmentesítését, így a digitális számlázásra átterelt ügyfelek 
e-számla állománya elérte 1 296 516 darabot. 

A jövő generációjának szemléletformálása érdekében részt veszünk a TEDxDanu-
bia Countdown eseménysorozat keretei között megvalósuló előadásokon, ame-
lyeken keresztül népszerűsítjük a középiskolások körében az energia- és klímatu-
datos otthonok jó gyakorlatát, az energiahatékony mindennapi élet jelentőségét 
és különböző webinarokon keresztül lehetőség nyílik a környezetvédelmi és a 
fenntarthatósági szempontok elsajátítására.

A lakossági felhasználók számára a korábbi évekhez hasonlóan a 2020-as évvégi 
ünnepi időszakban is önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállalt az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. az áram- és földgázszolgáltatás területén egyaránt. 

Az MVM Otthon Plusz Zrt. a 2020. évben is jelentős növekedést ért el a biztosí-
tásközvetítői tevékenysége kapcsán, amely több mint 125.000 darab biztosítási 
termék értékesítését jelentette a lakossági ügyfelek számára. Emellett előkészí-
tette a lakossági ügyfelek öngondoskodását célzó Bónuszprogramot és az ügy-
felek aktivitását ösztönző Kedvezményprogramot is, amelyek indulása a 2021. 
évben várható. Jelentős informatikai fejlesztések kerültek elindításra az MVM 
Next Energiakereskedelmi Zrt. vonatkozásában is annak érdekében, hogy 2021-
ben az MVM ügyfelei már egy, közös online és mobilapplikációs csatornán tudják 
intézni a földgáz- és a villamosenergia-szolgáltatások igénybevételével össze-
függő ügyeiket. 

Az ÜVH terület az aktuális fejlesztések végrehajtása mellett megkezdte az elő-
készületeket a 2021. év kihívásaira is, melyben új digitális termékek fejlesztése, 
a kiszervezési szerződések megújítása és az egyetemes szolgáltatási portfólió 
bővítése kiemelt jelentőségűek lesznek csakúgy, mint az energiahatékonysági 
kötelezési rendszer implementációja és az ebből származó kötelezettségek tel-
jesítése.

Tagság egyesületekben és külső kezdeményezésekben
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Bács- Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
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Békés Megyei Mérnöki Kamara
Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete
Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara
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Budapesti Építész Kamara
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Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Céginformáció Kft�
CEMS (Global Alliance in Management Education)
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ELES-Eletro-Slovenija doo 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Energiapolitika 2000 Társulat
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
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ICOM Magyar Nemzeti Bizottság (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa)
International Gas Union
ISO 9000 Fórum Egyesület
ISZT

IVSZ
JÁK Menedzsment Nonprofit Kft.
JAO
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara
Joint Venture Szövetség
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Magyar Energetikai Társaság
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Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
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Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
Magyar Mérnöki Kamara
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
Magyar Szabványügyi Testület
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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
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Okos Jövő Innovációs Klaszter
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Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ)
WANO
WSE InfoEngine S�A� 
Zala Megyei Mérnöki Kamara
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Független tanúsító levél
RRTTGG  VVáállllaallaattii  FFeelleellőősssséégg  TTaannááccssaaddóó  KKfftt..  

cím: 1075 Budapest, Madách I. út 10. 
tel.: +36-70-532-6833 

web: www.rtg.hu 
cégj.: 01-09-867255  

 

 
 

MMiinnőőssííttőő  lleevvééll    
aazz  MMVVMM  CCssooppoorrtt  22002200..  éévvrree  vvoonnaattkkoozzóó  IInntteeggrráálltt  jjeelleennttéésséérrőőll  
 
Az RTG Vállalati Felelősség Kft. (továbbiakban: RTG) az MVM Csoport 2020. évre vonatkozó 
Integrált jelentésének (továbbiakban: Jelentés) külső fél általi minősítésére kapott megbízást, 
amelynek eredményét e Minősítő levél tartalmazza. A Minősítő levelet kizárólag a 
Jelentésben történő közzététel céljából készítettük el. 
 
AAzz  MMVVMM  ffeelleellőőssssééggee   
A GRI (Globális Jelentéstételi Kezdeményezés) Standards „Core” alkalmazási szint 
kritériumoknak megfelelő Jelentés elkészítéséért az MVM felelős, azt az MVM Zrt. elnök-
vezérigazgatója hagyta jóvá.   
  
AAzz  RRTTGG  ffeelleellőőssssééggee   
Az RTG felelőssége a korlátozott bizonyosságot nyújtó szolgáltatásra szóló megbízás 
értelmében olyan eljárások elvégzése, amelyek alapján következtetéseit meg tudja 
fogalmazni a fenntarthatósági jelentéstételi alapelvek, szempontok és összefüggések 
alkalmazása tekintetében. Felelőssége továbbá annak megállapítása, hogy a Jelentés 
összességében megfelel-e a GRI Standards ’Core’ (Alap) alkalmazási szint kritériumainak. Az 
MVM Csoport pénzügyi adatait az RTG nem vizsgálta, hanem hitelesként fogadta el a külső, 
független könyvvizsgáló beszámolóját.  
  
MMóóddsszzeerrttaann,,  eellvvééggzzeetttt  mmuunnkkaa   
Az RTG hitelesítési mátrixát szem előtt tartva folytattuk le a hitelesítést. Az alábbi feladatokat 
végeztük el:  
1. Jelentéstételi folyamat vizsgálata a GRI alapelvek teljesülésével: belső dokumentumok 

elemzése, interjú a jelentéstételt koordináló csapattal, adatgyűjtés vizsgálata. 
 

2. Vezetői interjú (Latorcai Zsombor Lóránd EBK Igazgatóval) a fenntarthatósággal 
kapcsolatos elkötelezettségről. 
 

3. Öt, szúrópróbaszerűen kiválasztott indikátorhoz kapcsolódó információk és 
számadatok adatszintű vizsgálata: 
ü 305-2: Vásárolt energia közvetett (Scope 2) ÜHG kibocsátása 
ü 306-2: A keletkező hulladék mennyisége, típus és kezelései mód szerinti bontásban  
ü EU30: Átlagos rendelkezésre állás 
ü 401-1: Új munkatársak és fluktuáció 
ü 403-9: Munkához kapcsolódó sérülések. 

 

4. Egy kiválasztott leányvállalat (MVM Mobiliti Kft.) adat- és információközlésének 
vizsgálata.   

5. A Jelentés tételes átvizsgálása a GRI index alapján.  
 

6. Következtetések levonása: független minősítő levél és a minősítési folyamat záró-
dokumentációjának átadása az MVM Zrt. részére. 
  

KKöövveettkkeezztteettééss 
Az MVM 2020. évre vonatkozó Integrált jelentése kapcsán végzett, korlátozott 
bizonyosságot nyújtó vizsgálatunk során nem merült fel olyan tényező, amely miatt azt 
feltételezhetnénk, hogy a Jelentésből vizsgálatra kiválasztott fenntarthatósági 
teljesítménymutatók nem a GRI kritériumoknak megfelelően lettek volna elkészítve, és a 
Jelentés összességében ne felelne meg a GRI Standards ’Core’ alkalmazási szint 
kritériumainak. 

 
JJöövvőőbbeennii  ffeejjllőőddééssii  lleehheettőőssééggeekk  
Javasoljuk, hogy az MVM Csoport jelentéstételi gyakorlatát az alábbi irányokba fejlessze 
tovább: 

§ Fókuszpontok meghatározásával a jelentés strukturáltságának, közérthetőségének 
javítása. 

§ A fenntarthatósági célok és eredmények hangsúlyosabb, cégcsoportszintű 
megjelenítése a jelentésben. 

§ Elektronikus adatgyűjtési rendszer kialakítása a GRI Standards elvárásai szerint. 
§ A vállalatcsoport azonos tagvállalati körére kiterjedő jelentéstétel az egyes 

fejezeteknél.  
§ A GRI összehasonlíthatóság alapelvének magasabb szintű teljesítése érdekében az 

elmúlt három évre visszamenő adatok közélése valamennyi számszerű indikátor 
vonatkozásában.  

§ Tekintettel arra, hogy a jelentés lényegesen meghaladja a ’Core’ 
követelményszintet, meggondolandónak tartjuk a GRI Standards-nak való teljes 
körű megfelelést a ’Comprehensive’ szinten. 
 

Budapest, 2021. június 3.  
 
 
 

 
Újhelyi Katalin      Radnai Tamás  
 projektvezető          ügyvezető 
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Rövidítések, magyarázatok, definíciók
Aktivitás: az adott anyagmennyiségben másodpercenként végbemenő radioaktív 
bomlások száma. Egysége a Bq (becquerel). 1 Bq = 1/sec.

Alállomás: villamos hálózati csomópont. Az azonos feszültségszintű hálózati ele-
meket az alállomásokban kapcsolókészülékek (megszakítók, szakaszolók, gyűjtő-
sínek) segítségével kötik össze. A különböző feszültségszinteket a transzformáto-
rok itt kapcsolják össze�

Átvitel: a villamos energia átviteli hálózaton keresztül történő továbbítása.

Átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer – beleértve 
a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító és kapcsoló berendezésekkel 
együtt�

Autonómköri dekontaminálás: az atomerőmű leszerelése során az átmeneti idő-
szakban a rendszerek leürítését, az üzemi közegek eltávolítását, a helyiségek fal 
és padló burkolatainak tisztítását jelenti.

BAT technológia: elérhető legjobb technika (Best Available Techniques) – Az egy-
séges környezethasználati (IPPC) engedély egyik elvárása, amely szerint az enge-
délyes a racionálisan elérhető és bevezethető legjobb technológiát kell, hogy al-
kalmazza, amelynek a környezeti terhelése összességében a legkisebb.

B2B ügyfelek: Buisness to Buisness, azaz adott vállalkozás más vállalkozásoknak 
értékesíti szolgáltatásait.

B2C ügyfelek: Buisness to Customer, azaz adott vállalkozás magánszemélyeknek 
értékesíti szolgáltatásait.

B2G ügyfelek: Business-to-Government, azaz adott vállalkozás állami vállalatok-
nak értékesíti szolgáltatásait, pl. közbeszerzés formájában.

BITT RS03/232 POR TL környezeti dózismérők: a környezeti gamma-sugárzás 
dózisteljesítményének mérésére szolgáló mérőszondák, melyek az atomerőmű 
környezetében üzemelnek és a mérések során az atomerőmű bizonyítani tudja, 
hogy normál üzemmenetben nincs a megengedettnél nagyobb hatással a környe-
zetre�

Black start (erőmű): külső energiaforrás nélkül is indulni képes (általában tartalék) 
erőmű

CIGRÉ: Nagy Villamosenergia-rendszerek Tanácsa (Conseil International des 
Grands Réseaux Électriques); egy párizsi központú nemzetközi szervezet

DANUBEPARKS nemzetközi program: A Duna mentén található, jelenleg 16 vé-
dett élőhely hálózata

Dekontaminálási művelet: a felületi radioaktív szennyeződések részleges vagy 
teljes eltávolítása fizikai, kémiai/elektrokémiai vagy biológiai eljárással.

Demokratizáció: olyan irányzat az energiapolitikában, amely erősíti a kis- és nagy-
fogyasztók, ill. a polgárok szerepét.

EBITDA: pénzügyi mutatószám, a kamatok, valamint az adózás és értékcsökke-
nési leírás előtti eredményét jelenti, az Earnings Before Interest, Taxes, Deprecia-
tion and Amortization rövidítése. A vállalat aktuális üzleti eredményességét tükrö-
zi, mivel független attól, hogy milyen annak tőkeszerkezete (kamatot fizet-e vagy 
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osztalékot); hogy veszteséges vagy nyereséges-e az adott vagy a megelőző 
években és hogy mennyit költött beruházásokra a múltban.

Elektrifikáció: villamosítás, elektromos létesítmények létrehozása

Életciklus (elemzés): egy termék vagy folyamat teljes élettartama alatti környeze-
ti hatások összessége

Elismert vállalatcsoport: az összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére 
kötelezett, legalább egy uralkodó tag és legalább három, az uralkodó tag által el-
lenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben meghatározott, egységes üzletpoli-
tikán alapuló együttműködés

Elosztó hálózat üzemeltető (Distribution System Operator – DSO): A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján a villamos energia, 
valamint gáz elosztását végző társaság, mely tevékenységi területén felelős az 
elosztáson túl a hálózatfejlesztésért, üzemeltetésért, karbantartásért is.

End-to-end kiszolgálás: az üzleti folyamat elemzése és optimalizálása az ügyfél-
nél kezdődik és ott is ér véget. Az end-to-end egy végponttól végpontig tartó fo-
lyamat, amely egy termék vagy egy szolgáltatás teljes és átfogó szemléletét jelen-
ti. Bármely ügyfélakció minden esetben egy reakciót, egy választ vált ki a szolgál-
tatóból, melynek címzettje ismét az ügyfél.

Energiagazdálkodási és irányítási rendszer: az energiafelhasználáshoz, energi-
agazdálkodáshoz kapcsolódó tényezők és feladatok optimalizálására, műszaki 
szempontú energetikai vizsgálatok és mérések lefolytatására, a munkatársak 
energiatudatosságának növelésére, a folyamatos energetikai fejlesztésre és 
végső soron a szervezet energia fogyasztásának csökkentésére kialakított irá-
nyítási rendszer

Energiarendszerek konvergenciája: az a folyamat, melynek során a különböző 
energiaformák (villamos energia és hő, valamint üzemanyagok) előállítási folya-
matainak összekapcsolódása valósul meg.

Energiatermelés dekarbonizálása: az energiatermelés során a kibocsátott szén-
dioxid mennyiségének folyamatos csökkentése, illetve a CO2 kibocsátásmentes 
energiatermelés megvalósítása.

ENTSO-E: Európai Villamosenergia-átviteli Rendszerirányítók Szervezete, brüsz-
szeli székhelyű, 35 országból 42 tagot számláló szervezet

Érintetti Fórum: az MVM Csoport kétévente újragondolja, azonosítja az Érintette-
ket. Az érintettek (leányvállalatok, lakosság, hatóságok, civil szervezetek, munka-
társak, ügyfelek, beszállítók, tulajdonos, önkormányzatok stb.) véleményének fel-
tárásához az azonosított érintett csoportok képviselőinek részvételével Érintetti 
Fórumot szervez. A fórumon részvevők értékelik a fenntarthatósági témákat, illet-
ve véleményt nyilvánítanak az MVM Csoport fenntarthatósági tevékenységéről, 
jelentéstételéről, és meghatározzák, hogy a következő Integrált Jelentésben mely 
témákról kell jelentenünk, „mire kíváncsiak”.
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Értéklánc: az értéket létrehozó fő tevékenység(ek) és azt szolgáló kiegészítő tevé-
kenység(ek) összekapcsolódása

EU ETS kibocsátási egység (EUA): az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerének 
olyan egysége, melyeket az ÜHG-kibocsátó vállalatok ingyenes kiosztás formájá-
ban kapnak, vagy árverésen vásárolnak annak érdekében, hogy ezzel fedezzék az 
általuk kibocsátott ÜHG mennyiségét.

EURELECTRIC: az európai villamosenergia-ipar egészét átfogó brüsszeli székhe-
lyű szervezet, mely 32 országból 34 teljes jogú taggal rendelkezik.

Exogén adottság: külső, a szervezeten kívülről származó adottság.

Fogyasztó (igény) oldali befolyásolás (DSM – Demand Side Management): az 
energiafogyasztási szerkezet (az energiafogyasztás időbeli eloszlásának) befolyá-
solása, pl. a fogyasztási csúcsok csökkentése érdekében (tarifával, központi sza-
bályozással)

Fűtőerőmű (kogenerációs blokk): olyan hőerőmű, amely a hőszolgáltatás mellett 
villamos energiát is termel. Elsősorban városokban vagy ipari körzetekben létesí-
tik, 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 tü-
zelőanyag elégetésekor keletkező forró gázok közvetlenül, közbenső gőztermelés 
nélkül hajtják meg

HUPX: HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt., a magyar villamos-
energia-piac működtetője, többek között a referenciaár megadását, valamint a 
tőzsdei kereskedési felületet biztosítja.

INES: International Nuclear Event Scale (Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála) – 
Az atomerőművek által jelentett események, üzemzavarok és balesetek biztonsá-
gi besorolása 

Internet of things (IoT): a „dolgok internete” az egyedileg azonosítható fizikai ob-
jektumok, eszközök összekapcsolása az interneten keresztül, vagy egy az inter-
nethez hasonló struktúrában 

JAO: Joint Allocation Office, egy luxembourgi székhelyű szervezet, mely a határo-
kon átnyúló villamosenergia-kapacitás allokációját végzi.

K+F: Kutatás és Fejlesztés

Kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés (kapcsolt termelés): Villamos energia 
és hő előállítása ugyanazon energiatermelő egységben. A kapcsolt termeléssel 
csökken az energia-felhasználás és a káros anyagok kibocsátás

Kármentesítés: Környezetszennyezést követően a talajban és/vagy a felszín alatti 
vizekben visszamaradt szennyeződés felmérése, a szennyeződés mértékének 
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meghatározása és a környezeti károk mérséklését, illetve felszámolását célzó te-
vékenység(sorozat)

Klímasemlegesség: a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentésével 
párhuzamosan a karbonsemleges, azaz a nukleáris és a megújuló energiaforrások 
felhasználásának növelése következtében az üvegházhatású gázok kibocsátását 
minimálisra tudjuk csökkenteni, a fennmaradó kibocsátást pedig például az erdők, 
talajok szénelnyelő képességének javításával tudjuk ellentételezni, elérve azt, 
hogy az emberi tevékenység semleges hatással legyen az éghajlatváltozásra�

Kollektív szerződés: munkáltató(k) és a munkavállalók érdekeit képviselő szerve-
zet(ek), szakszervezet(ek) között a munkaviszonyt szabályozó, jogokat és kötele-
zettségeket megállapító szerződés 

Kombinált ciklusú erőmű: A gázturbinás erőmű egyik fajtája. A kombinált ciklusú 
erőműben a gázturbinából kiáramló forró füstgázt hőhasznosító kazánba vezetik, 
és hőenergiáját felhasználva gőzt termelnek. Az így kapott gőz turbinát hajt meg 
és villamos áramot termel, de hőszolgáltatásra is hasznosítható. A kombinált cik-
lusú erőművek hatásfoka kedvezőbb, mint a hagyományos hőerőműveké

Kompetencia (modell): egy munkakör vagy munkafolyamat ellátásához szüksé-
ges képességek és személyes karakterek meghatározása

Konszolidáció: több, azonos tulajdonosi körhöz tartozó társaság összevont (kon-
szolidált) éves beszámolójának összeállításához szükséges számviteli eljárás, 
módszertan

Környezetközpontú Irányítási Rendszer: egy szervezet (cég) belső irányítási 
rendszerének a környezettel, a környezetvédelemmel kapcsolatos része. Jellemző-
en az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványon alapul

Közös vezetésű vállalkozás: az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyaválla-
lat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy (vagy 
több) másik vállalkozás az anyavállalat szerinti jogosultságokkal paritásos alapon 
– legalább 33 százalékos szavazati aránnyal – rendelkezik. A közös vezetésű vál-
lalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják

Lényegességi mátrix: lényegességi szempontok ábrázolása külső és belső érin-
tett felek szempontjából
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Méltányos Átállási Mechanizmus (JTM = Just Transition Mechanism): a gazdasá-
gi, a közlekedési és az energiaszektor fenntartható, karbonsemleges, úgynevezett 
zöld gazdaságra való áttérést elősegítő, az Európai Bizottság által meghirdetett 
százmilliárd euró értékű beruházási csomag, amely célja, hogy 2050-re karbon-
semleges gazdasággá alakítsa Európát.

METÁR aukció: a Megújuló Energia Támogatási Rendszer keretében meghirdetett 
pályázat és támogatás kiosztása a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energiát termelő vállalkozásoknak, melynek keretében a megtermelt energiát a 
piacihoz képest emelt áron, mintegy támogatott formában veszi át a rendszerirá-
nyító.

Nemzeti blue chip társaság: olyan hazai társaságok részvényei, amelyek kapitali-
zációja a 100 millió dollárt meghaladja és Londonban is forgalmazzák ezeket�

Okosmérés: a fogyasztást (annak pillanatnyi értékét) folyamatosan mérő, azt az 
adatközpontba visszajelző eszköz. Főbb előnyei a fogyasztás nyomon követhető-
sége, a tarifálás és a számlázás megkönnyítése

Paritásos munkavédelem (-i testület): a munkavédelmi képviselőket és a munkál-
tatókat egyaránt magába foglaló, munkavédelmi kérdésekben illetékes testület 

Rekultiváció: egy terület használat és/vagy környezetszennyezés utáni, eredeti 
(természetes) állapotának visszaállítása

Rendszerirányítás: a villamosenergia-rendszer üzemének folyamatos felügyelete� 
Fő feladata a villamosenergia-rendszerben a felhasználás és termelés egyensú-
lyának állandó biztosítása (ellátásbiztonság)

RIBE és KS (Birdmark) eltérítő szerelvények: villamos távvezetékre szerelhető 
madáreltérítő eszközök, melyek az ütközéses madárelhullások számát hivatottak 
csökkenteni�

SAP: a világ egyik vezető integrált vállalatirányítási rendszere. Eredeti neve „Syste-
manalyse und Programmentwicklung”, jelentése „rendszerelemzés és programfej-
lesztés”. Újabb neve „Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbe-
itung”, jelentése: Rendszerek, alkalmazások és termékek az adatfeldolgozásban.

TSCNET: müncheni székhelyű vállalat, mely integrált szolgáltatásokkal biztosítja a 
villamos rendszeirányítók számára a biztonságos működést. 

Villamosenergia-rendszer (VER): a rendszerirányító által irányított erőművek, át-
viteli 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 megvalósítását biztosító, nemzetközi 
együttműködés elnevezése, melynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a villamos-
energia-kereskedelem�

Zsinóráram: folyamatosan (24 órában) rendelkezésre álló áram (ellentétben a csú-
csidőszakban rendelkezésre álló kapacitással). Termelői jellemzően a nagy (pl. 
atom-) erőművek
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Fáber Dániel MVM Zrt.

Farkas János MAVIR ZRt.

Fehér Alexandra MVM Zrt.

Fehér Tibor MVM Zrt.

Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Fila Tamás Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft.

Fink Gábor MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Fluck Benedek MVM Zrt.

Frányó István MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Frey István MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Fritsch László Zoltán MVM CEEnergy Zrt. 

Fülöp Ágnes MVM Services Zrt.

Galambos László MAVIR ZRt.

Geiszler Péter MAVIR ZRt.

Gellei Ákos Imre MVM KONTÓ Zrt.

Gémes Anna MVM Services Zrt.

Götli Józsefné MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Gráczia Judit MVM XPert Zrt.

Grassalkovich Anna Tímea MVM Services Zrt.

Greff Katalin MVM Balance Zrt.

Gurzó Tamás Magyar Földgáztároló Zrt.

Gyurity Szvetlána MVM Zrt.

Halász Linda MVM Services Zrt.

Halmai Orsolya MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Herceg Brigitta MVM Partner Zrt.

Herczeg András MVM Zrt.

Hering András MVM Optimum Zrt.

Hiezl Gábor MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Horváth Ádám Péter MVM Services Zrt.

Horváth Kinga MAVIR ZRt.

Ihász János MVM Services Zrt.

Jákó Eszter Júlia MVM Zrt.

Jámbor István MVM Zrt.

Job Viktor Rába Energiaszolgáltató Kft�

Juhász Gabriella MVM Services Zrt.

Juhász Tamás MVM BSZK Zrt.

Kauser-Lődi Edit MAVIR ZRt.

Kerék László MVM Services Zrt.

Dr. Kiss Csaba MVM Zrt.

Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kiss László MVM KONTÓ Zrt.

Knollmajer Tamás MVM Services Zrt.

Kóbor György MVM Zrt.

Kókai Péter MVM MIFŰ Kft.

Kollár Balázs Római Irodaház Kft�

Kormányos Károly MVM Optimum Zrt.

Koroly Máté MVM Zrt.

Dr. Korom Norbert Lajos MVM ERBE Zrt.
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Kotán Attila MAVIR ZRt.

Kovács Andrea MVM Services Zrt.

Kovács Gergely MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kovács István MVM Services Zrt.

Kovács Klaudia MVM Optimum Zrt.

Kovács Mária Rába Energiaszolgáltató Kft�

Kovács Máté MVM Services Zrt.

Kovács Viktória MVM Zrt.

Kozma-Sóthy Szabina MVM Zrt.

Kozsár Csaba MVM Zrt.

Kráner Dalma MVM Zrt.

Kriston Ákos Magyar Földgáztároló Zrt.

Kurucsó Andrea MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kuttor Ágnes MVM MIFŰ Kft.

Láng Laura MVM Mátra Energia Zrt.

Lantos Éva MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Latorcai Zsombor Lóránd MVM Zrt.

Lázár Mózes MVM OTSZ Zrt.

Liszák Gábor MVMI Zrt.

Liszkai Nóra MVM Services Zrt.

Dr. Magyari József Vértesi Erőmű Zrt.

Major György MVM Ügyfélkapcsolati Kft�

Majoros Ottó MVM Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft.

Márton István MVM Zrt.

Máthé Emese MVM Services Zrt.

Meleg József MVM OVIT Zrt./MVM Titán Zrt.

Mészáros Réka MVM Zrt.

Mezei Bálint MAVIR ZRt.

Móczár Sándor Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.

Mohos Imre MVM Services Zrt.

Mörcz Andrea MVM Zrt.

Nagy Gabriella MVMI Zrt.

Nagy Zoltán MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Neer András MAVIR ZRt.

Nemes Attila MVM Services Zrt.

Németh Ferenc MVM Zrt.

Németh Rita MVM Services Zrt.

Nickl László MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Novák Dániel MVM Zrt.

Oravecz Zsolt MVM Mátra Energia Zrt.

Ozsvárt Dorina MVM Services Zrt.

Palkó István MVM OVIT Zrt./MVM Titán Zrt.

Pálla Gábor Ödön Római Irodaház Kft�

Pálmai Antal MVM Zrt.

Papp-Batta Alexandra MVM Mobiliti Kft�

Payer László MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Pécsi Zsolt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Pekárik Géza MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Pelle Balázs MVM Zrt.

Péter Norbert MVM Zöld Generáció Kft.

Pethő András MVM Démász Áramhálózati Kft.

Pintér Dávid MVM ERBE Zrt.

Pintér Tamás Sándor MVM Balance Zrt.

Plavecz Ildikó MVM Démász Áramhálózati Kft.
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Polák Gábor MVM Zrt.

Polányi-Tóth Ilona MAVIR ZRt.

dr. Pongrácz Dóra MVM Zrt.

Rácz Róbert MVM Zrt.

dr� Rákhely Renáta MVM Otthon Plusz Zrt.

Dr. Romhányi Róbert László MVM Zrt.

Romhányi Zoltán MAVIR ZRt.

Dr. Rövid Éva MVM Zrt.

Rudi Zsuzsanna MVM ERBE Zrt.

Sallai Orsolya MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Sárközi Edit MVM Services Zrt.

Schneider Tamás MVM NET Zrt.

Sidló Áron MVM Zrt.

Simcsik Erika MVM Services Zrt.

Slezsákné Rajzer Ibolya MVM Zrt.

Somogyi Andrea Katalin MVM BSZK Zrt.

Sőrés Péter Márk MVM Zrt.

Spilkó József MVM XPert Zrt. 

Stark István MVM Otthon Plusz Zrt.

Stolczenbachné Nagy Krisztina MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Sum János Szilárd MVM Zrt.

Szabó Gábor Római Irodaház Kft�

Szabó-Nyakas Zsolt Csaba MVM Zrt

Szakács Ádám MVM Optimum Zrt.

Számel Péter MVM Zrt.

dr� Száraz Attila MVM Services Zrt.

Szegediné Szabó Katalin Vértesi Erőmű Zrt.

Széles András MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

dr� Szilágyi-Vigh Katalin MVM Zrt.

Szilágyi Zoltán MVM Zrt.

Szörényi Ádám MVM Optimum Zrt.

Szűcs Péter MVM Zöld Generáció Kft.

Tari Lóránt Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Kft.

Tárnok László MVM Zrt.

Téren Róbert Ferenc MVM NET Zrt.

Terjéki Barbara MVM CEEnergy Zrt. 

Todero Szilvia Ivett MVM Zrt.

Dr. Tomaj Balázs MVM Zrt.

Tompa Ferenc MVM Balance Zrt.

Tóth Gábor MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tóth István MVM Mátra Energia Zrt.

Tóth Márton MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Dr. Tóth Szabolcs MVM Zrt.

Dr. Ugron Gáspár Gábor MVM Zrt./MVM OVIT Zrt./MVM Titán Zrt.

Válóczi Tibor MVM Mátra Energia Zrt.

Varga Ádám MVM Zrt.

Varga László MVM Zöld Generáció Kft.

Varga Zoltán Attila MVM BSZK Zrt.

Vladár Sándor MVM Zrt./ NRG Finance Kft.

Wiltner Lilla MVM Mátra Energia Zrt.

Zámbó Balázs MVM Zrt.


