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TISZTELT OLVASÓ!
Az MVM Csoport működése során még nem volt példa eseménytelen évre, és ez 2021-ben sem alakult másként. 
A cégcsoport több területen is mérföldkőhöz érkezett és kiemelkedő eredményeket tudhat maga mögött. Ezeket 
ismerteti a 2021-es évről szóló Integrált Jelentés, részletes képet adva olvasóinak az év legfontosabb eseménye-
iről, amelyek kiemelkedő hatással voltak az MVM Csoport életére.

„A 2021-es év átfogó sikere, 
hogy növeltük a karbonsemleges 
energiatermelés arányát, fejlődött 
a hálózati infrastruktúra, tovább 
növeltük nemzetközi jelenlétünket és 
nyitottunk a tőkepiacok felé.”

GRI 102-141

1A GRI és MVM indikátorok azonosító száma, jelölése, amelyekkel kapcsolatban a GRI Tartalmi Index tartalmaz bővebb információt.

Az előző, 2020-as évhez hasonlóan a járványhelyzet továbbra is számos kihívás elé 
állította a vállalatcsoportot, de már tapasztalatokkal felvértezve, edzettebben tudtunk 
az új helyzetekkel megbirkózni. A Csoportszintű Krízis Team által kialakított pandémiás 
működési rendszer egyszerre volt képes a munkatársaink egészségvédelmét és az 
ügyfeleink ellátásbiztonságát érvényre juttatni. Erre kiváló példa, hogy az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. a járvány alatt is biztonságosan üzemelt. A járvány elleni védekezés 
kapcsán hozott intézkedéseknek és a munkavállalók fegyelmezettségének köszönhetően 
sikeres volt az atomerőmű életének első „pandémiás” főjavítása és a folyamatos üzem-
közbeni karbantartások. A 2021-es év átfogó sikere, hogy növeltük a karbonsemleges 
energiatermelés arányát, fejlődött a hálózati infrastruktúra, tovább növeltük nemzetközi 
jelenlétünket és nyitottunk a tőkepiacok felé.

A hatékony járványkezelésnek köszönhetően mindemelett biztosított volt az üzletmenet 
folytonosság, ezáltal számos szakterületen tudtunk elérni előrelépést.
Energetikai vállalatként elkötelezettnek kell lennünk a jövő nemzedékek iránt, így 
élen kell járnunk olyan alternatív megoldások kidolgozásában és népszerűsítésében, 
amelyek az elkövetkezendő generációk számára is biztosítják az élhető környezetet. 
A karbonsemleges közlekedés évről évre nagyobb szerepet kap a csoport életében az 

MVM Mobiliti Kft.-nek köszönhetően. 2021-ben megalakult a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft.  
az MVM Mobiliti Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt. közös vállalataként, annak érdekében, 
hogy a közösségi közlekedés számára kialakítsa a CNG és e-töltő infrastruktúrát, így a 
közösségi közlekedés területén biztosítsa a járműflotta környezetbarát üzemeltetését. 
Az MVM Mobiliti Kft. országszerte immáron 1500 töltési pontot működtet elektromos 
gépjárművek részére és az e-autósok számára applikációt fejlesztett, amelyben a magyar-
országi és európai töltőhálózat elérést lehet nyomon követni. Ezzel a fejlesztéssel a cég 
különdíjban részesült a Magyar Marketing Szövetség „Év honlapja” pályázata során az 
Év Applikációja kategóriában.

A karbonsemleges közlekedés mellett egyre inkább fókuszba kerül világszerte, így az 
MVM Csoport életében is a hidrogén energetikai célú felhasználása. Ezen folyamat erő-
sítése érdekében az MVM Energetika Zrt. és a Linde Gáz Magyarország Zrt. stratégiai 
keretmegállapodást írt alá tiszta hidrogén előállítása, felhasználásának és népszerűsí-
tésének előmozdítása érdekében. Az MVM Csoport életében kiemelkedő az Akvamarin 
pilot projekt, amely keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy megközelítőleg 2,5 MW 
összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő 
technológiát indított útnak a kardoskúti földalatti gáztároló területén. Az MVM Mátra 
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A Csoportszintű Krízis Team által kialakított 
pandémiás működési rendszer egyszerre volt 
képes a munkatársaink egészségvédelmét és az 
ügyfeleink ellátásbiztonságát érvényre juttatni.

A karbonsemleges közlekedés évről évre nagyobb 
szerepet kap a csoport életében az MVM Mobiliti 
Kft.-nek köszönhetően.

Energia Zrt. esetében is tervben van zöld hidrogén előállítása, mely eltüzelhető gáztur-
binában, valamint használható a zöld közlekedésben is. 

Környezetünk védelmét azonban nemcsak a közlekedésben tartjuk szem előtt: az MVM 
Zöld Generáció Kft. folyamatosan azon dolgozik, hogy a Nemzeti Energiastratégiával 
összhangban valósítsa meg megújuló forrásokra támaszkodó energiatermelési portfóli-
ójának folyamatos bővítését. Ennek érdekében 2021 elején zártuk egy újabb gazdasági 
társaság akvizícióját, melynek eredményeként az MVM Zöld Generáció Kft. tulajdonába 
újabb harmincegy darab naperőmű került. 2021-ben két vízerőművel is bővült az MVM 
Csoport megújuló termelői portfóliója. 2021 júniusában lezárult a Tiszavíz Vízerőmű 
Kft. akvizíciója, amelynek köszönhetően az MVM Csoport a már üzemelő 3 vízerőműve 
mellett újabb kettővel gyarapodott, így az MVM Csoport beépített vízerőművi kapaci-
tása meghaladja az 50 MW-ot. A Kiskörei és a Tiszalöki Vízerőmű az ország második 
legnagyobb folyójának, a Tiszának a jól kiszámítható, megújuló vízenergiáját hasznosítja 
villamos energia termelése céljából. 

2021-ben is számos lépést tettünk a nemzetközi jelenlét erősítésére. Történelmi esemény 
volt, hogy a horvátországi Krk LNG visszagázosító terminálban januárban sikeresen lefej-
tésre került az első cseppfolyósított gáz (LNG) szállítmány, mely az MVM Csoporthoz tartozó 
Magyar Földgázkereskedő Zrt. (azóta MVM CEEnergy Zrt.) horvátországi leányvállalata, 
az MFGK Croatia d.o.o. (MFGKC) számára került leszállításra. A terminál kereskedelmi 
üzembeállásával új földgázellátási útvonal jött létre, mely Magyarország és Horvátország 
számára egyaránt kiemelkedő stratégiai jelentőséggel bír. Az MVM Partner Zrt. a tíz éve 
elkezdett terjeszkedési stratégiájának részeként 2021-ben belépett a belga, a holland és 
a görög villamosenergia-piacokra is. Mostanra a társaság nemzetközi jelenléte Európa 
20 országára terjed ki, és évente több mint 122 TWh-ás forgalmat bonyolít, melyből  
47 TWh-át már a külföldi piacok adnak. 

A cégcsoport pénzügyi életében is számos kiemelkedően fontos esemény következett 
be. Tavasszal 100 milliárd forint összegű hitellel bővült az MVM Zrt. finanszírozása, 
amely támogatja a cégcsoport üzleti céljainak megvalósítását. Az S&P és a Fitch nem-
zetközi hitelminősítő ügynökségek befektetési kategóriába sorolták az MVM Csoportot, a  
100 százalékban állami tulajdonú vállalatok közül elsőként. A tőkepiacok felé történt 
nyitásként a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram 
(NKP) keretein belül 55 milliárd forint össznévértékű kötvényt bocsátott ki az MVM Zrt.  
Az aukció sikerrel zárult, a friss forrást az MVM Csoport a meglévő finanszírozási bázisának 
diverzifikálására, valamint tervezett beruházásai finanszírozására fordítja. Ezt követően 
benchmarkméretű, 500 millió euró összegű nemzetközi kötvényaukciót hajtottunk végre.

A 2021-es év elején elindított arculatváltás sikeresen lezárult, amely által szinte minden 
MVM Csoporthoz tartozó cég átvette az új márka elemeit. Ennek a váltásnak a része volt 
az NKM Zrt. országos egyetemes közműszolgáltató új névadása, amely így MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. néven folytatja tevékenységét, tovább erősítve ezzel is az MVM 
Csoporthoz tartozást.

Az MVM Csoport átalakulásában nagyobb tényezők is szerepet játszottak: lezárult az 
E.ON Beteiligungen GmbH-val közösen aláírt átfogó keretmegállapodás megvalósítása. 
Ezáltal az egykori ÉMÁSZ Hálózati Kft. bekerült az MVM Csoport ernyője alá, hogy MVM 
Émász Áramhálózati Kft. néven erősítse cégcsoportunk lakossági ellátáshoz kapcsolódó, 

stratégiai eszközállományát. Ezzel együtt az ELMŰ-ÉMÁSZ egyetemes szolgáltatási 
ügyfeleit is átvette az MVM, bővítve lakossági portfólióját. A szerződés utolsó lépése az 
E.ON Hungária Zrt. kisebbségi tulajdoni hányadát érintő részvényadásvétel volt, amely-
lyel az MVM Zrt. 25%-os közvetlen részesedést szerzett az E.ON Hungária Zrt.-ben.  
A tranzakciónak köszönhetően az MVM Csoport pénzügyi befektetője lett az E.ON 
Hungária Csoportnak. 

A szakmai sikereken túl büszkék vagyunk arra, hogy a pandémia ideje alatt felelős állami 
vállalatként élen jártunk a munkahelyek megőrzésében és stabilitást biztosítottunk a 
munkavállalóinknak. Továbbá büszkék vagyunk arra is, hogy a külső szereplők az MVM 
Csoportot megbízható, stabil, emberközpontú munkáltatónak látják, ennek köszönhetően 
számos díjban részesültünk a foglalkoztatás területén. „Az Év Felelős Foglalkoztatója 
2021” díjátadón az MVM Csoport Nagyvállalatok kategóriában 3. helyezést ért el, mivel 
munkáltatóként példaértékűen és sokoldalúan tesz munkavállalói „jóllétéért”. A Három 
Királyfi, Három Királylány mozgalom Családbarát Vállalat 2021 Mentorszervezet címet 
adományozta a részünkre. A PwC Magyarország által lebonyolított, „2021 Legvonzóbb 
Munkahelye” kutatásban, Energetika és közüzem iparági kategóriában az MVM Csoport 
ismét dobogós helyen szerepelt az ország legvonzóbb munkáltatói között. 

A 2021-es év átfogó sikere, hogy növeltük a karbonsemleges energiatermelés arányát, 
fejlődött a hálózati infrastruktúra, tovább növeltük nemzetközi jelenlétünket és nyitottunk 
a tőkepiacok felé. Azonban nem lehet pár bekezdésben minden eredményről beszámolni, 
így ajánljuk az MVM Csoport 2021-es Integrált Jelentésének elolvasását, ahol további 
részletek ismerhetők meg cégcsoportunk tevékenységeiről, sikereiről.

Dr. Czepek Gábor 
Elnök-vezérigazgató
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Az MVM Csoport felső vezetése a 2000-es évektől kezdve évente – mind tulajdonosi, 
mind külső elvárások alapján – készítteti el a jelentést környezeti, majd fenntarthatósági, 
gazdasági és társadalmi teljesítményéről. A jelentés kiemelt szerepet játszik az MVM 
Csoport fenntarthatósági teljesítményének nyomon követésében, valamint a jelentés 
elektronikus formában történő közzétételével hitelesen tájékoztatja 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 fejezetének címeit (Gazda-
ság, Környezetvédelem, Társadalom) a bevezető fejezetek mellett.

Az Integrált Jelentés készítője az MVM Services Zrt. környezetvédelmi szakterülete, amely 
a cégcsoport tagvállalataival együttműködésben gyűjti össze a Globális Jelentéstételi 
Kezdeményezés (GRI = Global Reporting Initiative) szabványnak való megfeleléshez 
szükséges információkat, adatokat. Az Integrált Jelentés készítése folyamatos felsőve-
zetői támogatás mellett történik, mely végigkíséri az adatszolgáltatás, adatellenőrzés és 
a jóváhagyás folyamatát is.

Az Integrált Jelentés a GRI szabványgyűjteménye alapján készült el, figyelemmel az 
energiaiparra, 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 kiegé-

szítése) és az Oil and Gas Sector Disclosures (a GRI olaj- és gázipari szektorspecifikus 
adatszolgáltatási kiegészítése). A GRI szabvány kötelezően jelentendő témaköröket és 
adatokat, ún. indikátorokat határoz meg a vállalatok számára, amely indikátorokhoz azo-
nosító számok is tartoznak. Az egyes fejezetekben szereplő indikátorok azonosító számai 
az egyes szövegrészek/fejezetek előtt kerülnek feltüntetésre, részletes felsorolásuk pedig 
az Integrált Jelentés GRI Tartalmi Index fejezetében található.

A Jelentés végén található GRI Tartalmi Index segíti a dokumentumban történő tájékozó-
dást és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG = Sustainable Development Goals) 
indikátorokkal történő kapcsolódási pontjainak azonosítását.

A jelentés mindig a tárgyévet követő évben íródik, a jelen dokumentum jelentéstételi idő-
szaka: 2021. január 1. – 2021. december 31. A Jelentés korábbi időszakokra vonatkozó 
adatokat olyan terjedelemben tartalmaz, amely az időbeni változások (idősorok/trendek) 
bemutatásához szükséges. A legutóbbi Jelentés 2021-ben jelent meg az MVM Csoport 
2020. évi eredményeiről.

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

GRI 102-50

GRI 102-51

GRI 102-52

GRI 102-55

GRI 102-53

BEVEZETŐ

2https://mvm.hu/hu-HU/Media/MediaTartalmak/Jelentesek
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Fenntarthatósági összefüggések

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a fenntartható gazdálkodásra. Hazai, regionális 
és most már nemzetközi szerepének további erősítéséhez a fenntartható gazdálkodás 
környezeti elemeit szem előtt tartva az innovációban, energiahatékonyságban, e-mobi-
litásban és a megújuló energiával kapcsolatos technológiákban 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 tehetségek és a kiemelkedő teljesítmények támogatásával, 
valamint társadalmi felelősségvállalási 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, amelyek 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 alap-
ján. A 2021. évi Integrált Jelentés is ennek az Érintetti Fórumnak az értékelései alapján készült.

AZ MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL

Az MVM Csoport lényegességi elemzése során az egyes témakörök priorizálásakor 
frissítésre került a vállalat Érintetti körének listája is (ld. 1. táblázat). Az Érintettek köre 
az MVM Csoport korábbi tapasztalatai és módszertana alapján került meghatározásra.  
A korábbi évek Integrált Jelentéseiben is mérlegelt szempontok kiegészítésre kerültek, 
így a jelenleg irányadó szempontok a következők:

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, ered-
ményességétől? 
Kik azok, akikre hatással van az MVM Csoport, de nem tudják érdekeiket megfelelően 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?

GRI 102-42

GRI 102-40

GRI 102-43

GRI 102-46

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
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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

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

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

1. táblázat. Az MVM Csoport érintettjei
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GRI 102-44

GRI 102-46

GRI 102-46

Az Érintettekkel (érdekelt felekkel) korrekt, együttműködő kapcsolatra törekszik az MVM 
Csoport és a velük való konzultáció során az alábbi, az Érintettek által jelentősnek mi-
nősített gazdasági, környezeti és társadalmi témákkal foglalkozott:

− Rendszeres adatszolgáltatás teljesítésével a Tulajdonos felé;
− A csoportszintű kommunikációs modellnek megfelelően az MVM Csoport társaságaival;
−  A beszállítók ajánlatukban, pályázatukban átadott, az irányítási rendszereikről, sza-

bályzataikról, referenciáikról szóló információkkal;
−  Kereskedelmi tevékenységek (szolgáltatások, termékek) bemutatásával;
−  Lakossági közmeghallgatásokkal az új létesítmények esetén;
−  Lakossági fórumokkal, rendszeres katasztrófavédelmi gyakorlattal és tájékoztatással;
−  Lakossági tájékoztató kiadványok megjelentetésével;
−  Tudományos munkákban, érdekképviseletben, egyesületek működésében és rendez-

vények lebonyolításában történő részvétellel;
−  A magyar energetikai iparág képviseletével nemzetközi szervezetek munkájában;
−  Jogszabályalkotás során az iparágat érintő jogszabályok és szabályozások megalko-

tásával, véleményezésével;
−  Engedélyezési és adatszolgáltatási témakörökkel az illetékes hatóságokkal;
−  Érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységgel kapcsolatos témákkal;
−  A cégcsoport céljainak és érdekeinek megjelenésével kapcsolatos média témákkal.

A hitelesített jelentés jóváhagyásáról az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója dönt.

A 2019-ben lebonyolított Érintetti Fórum és az MVM Csoporton belüli értékelés alap-
ján az Érintettek által felvetett fontos kérdések és aggályok legfontosabb témakörei az 
energiaellátás biztonsága, a környezetvédelem, valamint az atomerőmű-leszerelés és az 
elektromos energiához való hozzáférés voltak. Ezek mind a külső, mind a belső érintetti 
csoportoknál megjelentek.

Korábban az Érintettek kiemelték az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Fenntartható 
Fejlődési Célok (Sustainable Development Goals, SDG) melletti elkötelezettség felvál-
lalásának fontosságát, így a 2021. évi Jelentés is bemutatja az MVM Csoport ez irányú 
elkötelezettségét is.

Lényegesség

Az MVM Csoport az Integrált Jelentésében bemutatandó lényeges fenntarthatósági 
témákat a külső érintetti fórumon elhangzottak, valamint az MVM Csoporton belüli érté-
kelés alapján jelölte ki. A lényeges témák meghatározására az érintetti csoportok közül 
olyan szervezeteket és személyeket választott ki, akik/amelyek a tevékenységére nagy 

rálátással rendelkeznek, illetve érintettségük meghatározó. Fontos szempont volt, hogy 
a lehető legtöbb érintett csoport jelen legyen, kiemelt figyelmet fordítva azon érintetti 
csoportokra, amelyek tagjai egyenként nem tudják képviselni 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.

A belső érintetti fórumon többek közt jelen volt az MVM Services Zrt. Környezetvédelmi 
Osztálya, valamint négy tagvállalat – MVM Services Zrt., MVM OVIT Zrt., MVM ERBE 
Zrt., ATOMIX Kft. – 1-1 munkatársa is. 

A külső és belső fórumokon meghatározott lényeges, tehát részleteiben jelentendő té-
mák csoportosítása és összevonása után a következő lényegességi mátrix rajzolódott ki  
(ld. 1. ábra).

1. ábra. Lényegességi mátrix

Lényeges témák mátrixa

GRI 102-43

GRI 102-47
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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 gazda-
sági, környezeti és társadalmi hatások jelentőségére a külső és belső fórumokon adott 
pontszámok átlagolásával kapott értékek szerepelnek. A lényeges témák a következők:

−  Innováció,
−  Energiaellátás biztonsága,
−  Munkatársak,
−  Környezetvédelem,
−  Gazdasági teljesítmény,
−  Erőmű leszerelés,
−  Megfelelés (Compliance),
−  Helyi közösség,
−  Hozzáférés (elektromos energia),
−  Ügyféltájékoztatás, szemléletformálás,
−  Közpolitika.

A Jelentés teljessége

A fenntarthatósági összefüggések és az Érintettek meghatározása, majd a bevonásukkal 
a lényeges témák meghatározása hozzájárul a GRI tartalmi alapelveinek3 teljesüléséhez 
és ezáltal a Jelentés összetételének pontos definiálásához és bemutatásához.

A meghatározott lényeges témák mindegyike bemutatásra kerül a Jelentésben, azonban 
ezek előfordulási helye tématerületenként és tagvállalatonként eltérő lehet. A Jelentés 
minden esetben kitér a különböző tématerületek jelentőségére és hatásaira, illetve ameny-
nyiben ez indokolt, kitér a tagvállalatok közötti különbségekre is. Az értékelt hatás mind 
szervezeten belül, mind szervezeten kívül előfordulhat. 

Az Integrált Jelentés a GRI Standards alapján készült, amely az „Alap” („Core”) megfe-
lelőségi szintet teljesíti, mindazonáltal a GRI által az „Alap” jelentésektől elvárt adatköz-
lésnél a Jelentés lényegesen bővebb információtartalommal rendelkezik. Jelen Integrált 
Jelentést az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója 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 

GRI 102-46

GRI 102-54

GRI 102-56

GRI 102-49

megállapításait a jelen Jelentés mellékletében elhelyezett „Független könyvvizsgálói 
jelentés az összesített pénzügyi kimutatásokról” tartalmazza.

A Jelentés független, harmadik fél általi hitelesítését a KÖVET Egyesület a Fenntartható 
Gazdaságért végezte. Megállapításaikat a mellékletben található hitelesítői levél tartalmazza.
Az Integrált Jelentésben közzétett információk dokumentált méréseken, számításokon, 
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. Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a 
lényeges témák köre nem változott meg.

Célkitűzések a fenntartható gazdálkodás érdekében

A fenntartható gazdálkodás az MVM Csoport számára a nemzetközi és hazai elvárásokon 
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 problémáinak kezelésére vonatkozó  
17 SDG célkitűzést (ld. 2. ábra). Az SDG-k, bár különböző területeken fogalmazzák meg 
célkitűzéseiket, egymástól elválaszthatatlanok és lefedik 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 vállalni. 
 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (SDG-k)
Az erős és fenntartható jövőképpel rendelkező üzleti vezetés elengedhetetlen az SDG-k 
által megkövetelt változások megvalósításához. A célok és a kapcsolódó alcélok által 
érintett témák felölelik többek között a szegénység minden formájának megszünteté-
sét, az egyenlőtlenségek és igazságtalanságok leküzdését és az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem elősegítését. Közülük az MVM Csoport az alábbiakat azonosította a cselekvés 
elsődleges és csoportszinten befolyásolható területeiként:

−  3. Egészség és jóllét
−  4. Minőségi oktatás
−  5. Nemek közötti egyenlőség
−  6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság
−  7. Megfizethető és tiszta energia
−  8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés
−  9. Ipar, innováció és infrastruktúra
−  11. Fenntartható városok és közösségek
−  12. Felelős fogyasztás és termelés
−  13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen
−  15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme
−  16. Béke, igazság és erős intézmények

A Jelentés gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi fejezetei kitérnek az adott terület és 
a fent megnevezett 12 SDG kapcsolatára. A fejezetek elején az SDG piktogramok jelzik, 
hogy a 2021-ben kiemelt témák mely Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolódnak, a 
sárga téglalapokban a GRI szabvány szerinti lényeges témák vannak kiemelve. Az SDG 
kapcsolódásokat a GRI Tartalmi Indexben is jelöljük.

3Tartalom: Érintettek bevonása, Fenntarthatósági összefüggések, Lényegesség, Teljesség. Minőség: Pontosság, Egyensúly, Egyértelműség, Összehasonlíthatóság, Megbízhatóság, Időszerűség
4Világunk átalakítása: Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030, Sustainable Development Goals (SDG)

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 azonosító száma-
ival 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 külön-
böző vállalati körökre vonatkozik:

−  A Gazdasági fejezet a tárgyévben az IFRS (International Financial Reporting Standar-
ds -Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardek) szerinti konszolidációba teljesen 
bevont társaságok mindegyikére (2. táblázat). A három fejezet közül ez a legtágabb 
vállalati kört lefedő témakör. (A Korrupció téma vállalati köre az 50 fő feletti konszo-
lidációba bevont cégekre vonatkozik).

−  A Környezetvédelmi fejezet által bemutatott numerikus adatok az energiatermeléssel 
foglalkozó társaságok és az 50 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező cégeket 
fedik le, míg szövegesen egy-egy esetben olyan 50 fő alatti létszámmal rendelkező 
társaságot is bemutatunk, amelyek tevékenysége környezetvédelmi, fenntarthatósági 
szempontból lényeges. Olyan társaságok adatait nem tartalmazza ez a fejezet, ame-
lyek 2021. év közben kerültek be a társaságcsoportba vagy ki a társaságcsoportból, 
tekintettel arra, hogy ezen társaságok esetében tört évre vonatkozó fogyasztási adatok 
elérése nem volt biztosítható.

−  A vállalat, valamint a külső és belső Érintettek kapcsolatát az Integrált Jelentés Tár-
sadalom c. fejezete mutatja be, amely fejezetben bemutatásra kerülnek az 50 fő feletti 
munkavállalói létszámmal rendelkező tagvállalatok. Az innogy cégcsoportra vonat-
kozóan csak részadatokat közlünk.

Az eltérő lehatárolás miatt előfordulhatnak olyan számszerű adatok, információk, ame-
lyek a különböző fejezetekben más számértékkel szerepelnek.

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

2. táblázat Az egyes témakörökben jelentett vállalatok.
* a Környezeti fejezetben megjelölt tagvállalatok közül vannak olyanok, amelyek nem jelennek meg a numerikus adatokban.

GRI 102-45

GRI 102-46

Gazdaság

MVM Zrt. MVM Partner d.o.o. MVM OTSZ Zrt. MVM ZG Solar Epsilon Kft.

MVM Services Zrt. MVM Energy Romania S.R.L. Grape Solutions Hungary Zrt. MVM Energy Romania S.R.L. Magyarországi Fióktelepe

Hungarian Földgáztároló Zrt. HUPX Zrt. MVM WATT-ETA Kft. MVM ESCO Urban Kft.

MVM CEEnergy Zrt. (korábban Magyar Földgázkereskedő Zrt.) CEEGEX Zrt. e-Mobi Nonprofit Kft. MVM CEEnergy CZ, s.r.o.(korábban: MFGK Cz, s.r.o.)

MVMI Zrt. (MVMI Informatika Zrt.) HUDEX Energiatőzsde Zrt. MVM ZG Solar Kft. NÜSZ Informatikai Kft.

MVM OVIT Zrt. MVM ENERGO-MERKUR Kft. Komm Hull Villamosenergia Kereskedő Kft. MVM ZG Solar Service Kft.

MVM XPert Zrt. MVM HOTEL PANORÁMA Kft. MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. innogy Česká republika a.s.

MVM Paks Atomerőmű Zrt. NIKER d.o.o. Mátra Energy Holding Zrt. innogy Energie, s.r.o.

MAVIR ZRt. POWERFORUM Zrt. MVM Mátra Energia Zrt. innogy Energo, s.r.o.

ATOMIX Zrt. MVM ESCO Zrt. MVM Mátra Gép Kft. innogy Zákaznické služby, s.r.o.

MVM ERBE Zrt. MFGK Austria GmbH MVM Mátra Mélyépítő Kft. innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.

Vértesi Erőmű Zrt. MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. Status Geo Invest Kft. MVM Émász Áramhálózati Kft.

AH Zrt. (korábban MVM NET Zrt.) MVM Partner DOOEL Skopje GEOSOL Kft. MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft.

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. MVM Smart Future Lab Zrt. MVM CEEnergy Croatia d.o.o. (korábban MFGK Croatia d.o.o.) MVM EGI Zrt.

MVM MIFŰ Kft. MVM Switzerland AG Raaba Energy Kft. MVM EGI Cooling Technology (China) Co. Zrt.

MVM BSZK Zrt. MVM Titán Zrt. European Power Services Zrt. MVM EGI Cooling Systems Trading (Beijing) Co. Zrt.

MVM Partner Zrt. MVM Optimum Zrt. MVM Energy Trade Plus S.R.L. MVM Tisza Erőmű Kft.

MVM Balance Zrt. MVM Otthon Plusz Zrt. MVM ZG Solar Alpha Kft. Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft.

Rába Energiaszolgáltató Kft. MVM Démász Áramhálózati Kft. MVM ZG Solar Beta Kft. MVM ZG SOLAR STAR Kft.

NRG Finance Kft. MVM Főgáz Földgázhálózati Kft MVM ZG Solar Delta Zrt. MVM Ingatlankezelő Kft.

MVM Zöld Generáció Kft. MVM Ügyfélkapcsolati Kft. MVM ZG Solar Gamma Kft. VB Szolgáltató Központ Kft.

Római Irodaház Kft. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. MVM ZG Solar Kappa Kft. MVM Vízrőmű Kft.. (korábban Tiszavíz Vízerőmű Kft..)

MVM Future Energy Technology S.R.L. FLOGISTON Kft. MVM ZG Solar Zeta Kft. MVM KONTÓ Zrt.

H2O Energy S.R.L. MVM Mobiliti Kft. MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd NKM Égáz-Dégáz Natural Gas Network Zrt.

Aqua Energia S.A. KAPOS CNG Kft. MVM Lumen Kft.

Környezet

MVM Zrt. ATOMIX Kft. MVM Ügyfélszolgálati Kft. MVM Future Energy Technology S.R.L.

MVM Services Zrt. MVM ERBE Zrt. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Aqua Energia S.A.

Magyar Földgáztároló Zrt. Vértes Erőmű Zrt. MVM OTSZ Zrt. MVM Energy Romania S.R.L.*

MVM CEEnergy Zrt. Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. innogy Česká republika a.s. FLOGISTON Kft.

MVM Mátra Energia Zrt. MVM MIFŰ Kft. innogy Energie, s.r.o. KAPOS CNG Kft.

MVM Mátra Gép Kft. MVM BSZK Zrt. innogy Energo, s.r.o. Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft.

MVM Mátra Mélyépítő Kft. MVM Partner Zrt. innogy Zákaznické služby, s.r.o. MVM Mobiliti Kft.*

GEOSOL Kft. MVM Balance Zrt. innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. MVM Tisza Erőmű Kft.

MVMI Zrt. Rába Eneriaszolgáltató Kft. MVM EGI Zrt. VB Szolgáltató Központ Kft.

MVM OVIT Zrt. MVM Zöld Generáció Kft. MVM EGI Cooling Technology (China) Co. Ltd. GRAPE Solutions Zrt.

MVM XPert Zrt. Római Irodaház Kft.* MVM EGI Cooling Systems Trading (Beijing) Co. Ltd. MVM KONTÓ Zrt.

MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. MVM Optimum Zrt.*

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. MVM Démász Áramhálózati Kft. NRG Finance Kft.

MAVIR ZRt. MVM Főgáz Földgázhálózati Kft H2O Energy S.R.L.

Társadalom

MVM Zrt. MAVIR ZRt. Rába Eneriaszolgáltató Kft. GEOSOL Kft.

MVM Services Zrt. ATOMIX Kft. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.         innogy Česká republika a.s.

Magyar Földgáztároló Zrt. MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. innogy Energie, s.r.o.

MVM CEEnergy Zrt. MVM ERBE Zrt. MVM Démász Áramhálózati Zrt. innogy Energo, s.r.o.

MVM Mátra Energia Zrt. Vértes Erőmű Zrt. MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. innogy Zákaznické služby, s.r.o.

MVM Mátra Mélyépítő Kft. Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. FLOGISTON Kft. innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.

MVM Mátra Gép Kft. MVM BSZK Zrt. Grape Solutions Hungary Zrt. MVM EGI Zrt.

MVM OVIT Zrt. MVM Partner Zrt. MVM OTSZ Zrt. VB Szolgáltató Központ Kft.

MVM XPert Zrt. MVM Balance Zrt. MVM Ügyfélszolgálati Kft. MVM KONTÓ Zrt.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. MVMI Zrt.
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Kulcsfontosságú hatások, kockázatok, aggályok és lehetőségek

Gazdasági és piaci környezet
A 2021-es év világszerte, így hazánkban is a koronavírus világjárvány súlyos gazdasági 
következményeinek kezeléséről és a gazdasági növekedési pálya helyreállásáról szólt. 
Az első negyedévben a járványhullámok miatt 1,9%-os visszaesést a második negyedév-
ben példa nélküli, 17,8%-os növekedés követte az előző év azonos időszakához képest. 
Az ipar és a kiskereskedelmi forgalom második félévi élénkülésének köszönhetően a 
2021. teljes évi GDP 7,1%-kal nőtt.

A korábbi évhez hasonlóan a magyar gazdaság dinamikája a tavalyi évben is a régiós 
átlag felett teljesített: a hazai növekedés ismét meghaladta az eurozóna 5,2%-os növe-
kedését, és pár kivétellel a régiós országok növekedési szintjét is. Előrejelzések szerint 
a hazai gazdaság a következő években (fokozatos lassulással konvergálva a koronaví-
rus-járvány előtti növekedési pályához) 2,5-4,5% körül növekedhet. A pandémia előtti 
növekedési pályára történő visszaállást a nemzeti intézkedések mellett a Helyreállítási 
és Ellenállóképességi Terv és a 2021-2027-es többéves uniós költségvetésből származó 
jelentős külső források is segíthetik. 

A makrogazdasági mutatók között az egyik legnagyobb meglepetést az áremelkedés 
rég nem látott szintekre ugrása jelentette. A nyersanyag- és energiaárak drasztikus 
emelkedése az év második felére fokozott árnyomást eredményezett, így a 2021-es 
éves átlagos infláció 5,1%-ot ért el. Jelentős volt az élelmiszerek áremelkedése (éves 
szinten 8% felett), de az energiaárak és a szállítási költségek emelkedése a termékek, 
szolgáltatások árainak széles körébe beépülve a maginflációt is jelentősen megnövelték, 
tartós áremelkedési folyamatot vetítve előre. A jegybank legfrissebb várakozásai szerint 
az infláció csak 2023-ban térhet vissza a 3%+/-1%-os toleranciasávba.

A devizaárfolyamok tekintetében a forint árfolyamára a 2020-as gyengüléshez képest 
- ugyan jelentős évközi mozgásokkal - a stagnálás volt jellemző. A forint az euróval 
szemben a 2021. év eleji 355-360 forint/eurós sávból gyengülést követően június elejére 
345 forintra erősödött vissza, ezt követően több irányváltással az évet végül 369 forint/
eurós árfolyamon zárta.

AZ MVM CSOPORT BEMUTATÁSA
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GRI 102-15

GRI 102-44

Az energiaárak 2021 második negyedévétől meredek emelkedésnek indultak, és 2021 
végére - különösen Európában - rekordszinteket értek el. A Brent nyersolaj hordónkénti 
ára 2020-hoz képest így 41,7-ről 70,9 USD-ra emelkedett éves átlagban, elsősorban a 
megnövekvő globális keresletnek köszönhetően. 

Az európai földgáz és a globális LNG5 árak 2021. második felében szintén történelmi 
rekordot döntöttek. Az áremelkedést egyszerre magyarázzák kereslet és kínálat oldali 
tényezők. Keresleti oldalon a pandémiás sokkot és a hideg téli szezont követő magas 
globális kereslet, a már 2021 kezdetén is rekordmagas szintről induló európai emisz-
sziós kvóta árak és a kőszénárak párhuzamos emelkedése miatt növekedő gázerőművi 
fogyasztás; továbbá a készletezési időszak során a kereskedők kivárása együttesen az 
elmúlt évtized legalacsonyabb gáztárolói töltöttségét, így feszített keresleti piacot ered-
ményeztek Európában. 

Kínálati oldalon Ázsia LNG elszívó hatása, a gyengébb európai földgázkitermelés, továbbá 
az Északi Áramlat 2 üzembe helyezése körüli bizonytalanságok járultak hozzá a föld-
gázpiaci bizonytalanság fokozódásához. A TTF havi forward árak az év eleji kb. 18 EUR/
MWh szintről 2021. szeptember végére 80 EUR/MWh szintre emelkedtek, majd 2021 
Q4 során 65-180 EUR/MWh sávban hullámoztak.

A Gazprom Export és az MVM CEEnergy Zrt. által 2021. szeptember 27-én megkötött, 
10+5 éves új orosz-magyar gázszerződésnek, valamint a Déli Folyosó kiskundorozsmai 
szerb-magyar határkeresztezés október 1-jei üzembe állásának köszönhetően (mely 
Magyarország fölgázellátásának fő belépési pontja lett) a hazai piac ellátása – a bilate-
rális szerződések alapján – hosszabb távon is biztosított.

Szintén jelentősen növekedett az EUA6 emissziós kvótatermék ára, amely az év eleji 33,6 
EUR/tonnáról 80,6 EUR/tonnára emelkedett, az év végére, éves átlagban is kétszeres 
növekedést elérve. 

5LNG – Liquified Natural Gas – cseppfolyósított földgáz
6European Emission Allowance – európai emissziós kvótatermék (európai kibocsátási egység)
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A fentiek miatt jelentősen nőtt a nagykereskedelmi villamos energia-árakat alapvetően 
meghatározó gázalapú villamosenergia-termelés költsége. A HUPX másnapi termékára a 
januári 58 EUR/MWh átlagárról májustól folyamatos emelkedéssel decemberre korábban 
elképzelhetetlen árszintre, átlagosan 246 EUR/MWh-ra növekedett. A német és magyar 
zsinórtermék árának különbözete szintén jelentősen kitágult, a 2020-ra jellemző 11-12 
EUR/MWh szintről (a szlovák-magyar határkeresztező vezeték április eleji átadása elle-
nére) az év utolsó 3 hónapjában mintegy 30-40 EUR/MWh szintre emelkedett. Az ársokk 
középtávú hatásai összetettek. 

A hazai rendszerterhelés 2021-ben új rekordot ért el: a bruttó, negyedórás átlag csúcs-
terhelés maximuma 7 361 MW-ot ért el, 256 MW-tal meghaladva az addigi, 2019-ben 
mért korábbi történelmi rekordot. A 2021. évi, teljes bruttó villamosenergia-felhasználás 
előzetes értéke 46,9 TWh volt, ami szintén abszolút történelmi rekord értéknek tekinthető, 
3,96%-os éves növekedéssel. A becsült háztartási méretű kiserőmű termelés értékével 
korrigálva az éves növekmény 5,09% lehetett. 

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 2021. évben is folyamatosan módosultak; csakúgy, mint 
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.) és a kapcsolódó atomenergetikai 
tárgyú rendeletek, illetve a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.). 
A 2021-es év folyamán az MVM Csoport működése szempontjából több jelentős hazai 
jogszabályváltozás is történt.

A törvényi szintű módosítások közül kiemelhető, hogy meghosszabbításra kerültek a 
villamos és földgáz árszabályozási ciklusok és a számviteli nyilvántartásra vonatkozó 
előírások is, pontosításra került az elszámolóház fogalma, továbbá a távhőtermelői 
engedélyesek kivonásra kerültek a végső menedékes rendszerből. A VET-GET kapcsán 
a rendszerirányítók szétválasztási szabályait érintően finomításra kerültek az informatikai 
szolgáltatások, termékek, berendezések fogalmai és az azokra vonatkozó beszerzések 
szabályai. Megtörtént a villamos biztonsági övezet szabályainak revíziója és a közös 
tulajdon kapcsán egy elosztók számára kedvezőbb szabályozás bevezetése. A VET-be 
beépültek a TSO-oldali tárolóra vonatkozó szabályok és a támogatások kezelése, valamint 
újdonságként a szabályozói sandbox7 intézménye.

A földgáz felajánlás rendszere meghosszabbításra került és egyben a volt közüzemi 
nagykereskedő fogalmának revíziója is megtörtént. Fontos változás a földgáz szabá-
lyozói számla kétirányúsítása, negatív egyenleg esetén megszüntethetősége. Az egyik 
legfontosabb változásnak minősült, hogy a GET szerint a hatósági ár a továbbiakban 
csak a 141/A. § és 141/J. § szerinti felajánlási ár. Ezen rendelkezés 2022 februárjától 
lépett hatályba.

Árszabályozást érintően megszülettek a villamos energia, valamint a földgáz rendszer-
használati díjak, a külön díjas szolgáltatások, valamint a csatlakozási díjak alkalmazási 
szabályait és mértékét érintő jogszabály-módosítások - igazodva az új árszabályozási 
ciklus indulásához, továbbá a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árakat és a felhasz-
nálónak nyújtott távhőszolgáltatási díjakat módosító rendelkezések. Változtak továbbá 
a nem-lakossági körben a villamos energia legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai, 
valamint a földgáz egyetemes szolgáltatás esetében a kiskereskedelmi és a nagykeres-
kedelmi árrés mértéke. 

A földgáz biztonsági készlet mértéke 2021. december 15-től 9 495 000 MWh mobil 
földgázkészletre változott.

A MAVIR ZRt. által kezelt távhő kassza kimerülése esetére megállapításra került az 
egyösszegű központi költségvetés terhére nyújtandó kompenzáció lehetősége.

Módosultak a kötelező átvételi szabályok az önálló mérlegköri kiegyenlítőenergia-me-
nedzsment lehetőségének jogszabályi bevezetése okán, valamint a származási garancia 
szabályozása szigorításra került. 

Az Atv. módosítások közül kiemelendő az, amely az Atv. Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alappal (KNPA) kapcsolatos egyes rendelkezéseit módosította. 

2020 decemberében, több jogszabályt magába foglaló csomagként elfogadásra került 
az új Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), mely 2021. január 1-jétől 
került bevezetésre. 

A Kormány - még a világjárvány előtt kitűzött - azon célja megvalósítása érdekében, 
hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legélhetőbb állama közé tartozzon, a Gazdaság 
újraindítási Akciótervről szóló 1037/2021. (II. 5.) Korm. határozattal Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Terv készítéséről döntött. A terv elkészítéséhez a Kormány meg-
határozta a kiemelt programterületeket, melyek között szerepel a fenntartható zöld 
közlekedés, a körforgásos gazdaság, valamint az energetika (zöld átállás) is. Ez utóbbi 
esetében cél Magyarország energiafüggetlenségének erősítése, az energetikai önállóság 
és önrendelkezés növelése, az energiaszektor korszerűsítése, az energetikai rendszerek 
hatékonyságának növelése és a digitalizáció elősegítése. További cél az energiaszektor 
szén-dioxid kibocsátásának csökkentése, a Magyarország által vállalt klímavédelmi 
célok teljesítése.

2021. évben a megújuló alapú energiatermelést érintő rendelkezések több tekintetben 
is változtak. A veszélyhelyzetre való tekintettel MEKH rendeletben kerültek rögzítésre 
azok az előfeltételek, amelyek teljesítése esetében megtartottnak kell tekinteni a villa-
mosenergia-termelés megkezdésére vonatkozó kormányrendeleti határidőket és az adott 
támogatási jogosultsághoz tartozó kiserőművi összevont engedélyben megállapított 
kivitelezési határidőt.

7A szabályozói sandbox (regulatory sandbox) a szükséges és elégséges szabályozás kialakításának, valamint az innováció ösztönzésének eszköze. 
A sandbox lényege, hogy az új technológiákat, az ezekre épülő szolgáltatási koncepciókat, üzleti modelleket a szabályozó felügyelete mellett és 
segítségével tökéletesítik, majd valós előfizetői körben meghatározott ideig tesztelik.” 
Forrás: https://fintechzone.hu/miert-hasznos-a-sandbox/ 
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A Tiszta energia minden európainak (Clean Energy for all Europeans) jogszabálycsomag 
részét képező, a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmoz-
dításáról szóló 2018/2001 Irányelv (RED II Irányelv) átültetése 2021 májusában megkez-
dődött és kihirdetésre került az a törvény, amely 2021. július 1-jével módosította a VET 
vonatkozó rendelkezéseit (többek között meghatározta a termelő-fogyasztó fogalmát 
és a származási garancia szabályait). A Bizottság 2021. december 15-én publikálta az 
új földgáz- és hidrogén-jogszabálycsomag tervezetét, amely a 2009-es harmadik föld-
gázpiaci jogszabálycsomag felváltását célozza.

Az üvegházhatású gázok Magyarország által kibocsátható mennyiségi egységeinek szá-
máról szóló ITM Közleménnyel közzétételre került a nemzeti kiosztási tábla, amelyben 
több, üzemeltetőként, létesítményként érintett MVM Csoport társaság szerepel.

Rögzíthető, hogy a fentieken túlmenően 2021-ben az MVM Csoport társaságainak 
működésére, a szabályozási környezet alakulására jelentős hatással voltak a koronavírus 
világjárvánnyal (veszélyhelyzettel) kapcsolatosan megszületett hazai jogszabályok, de a 
jegybanki alapkamat mértékének jelentős változása is (2021. június 23-tól még 0,90%, 
majd 2021. december 15-től már 2,40%).

Társadalmi, technológiai környezet
Az elmúlt években látott trend, miszerint a hazai lakosság is növekvő mértékben él a 
technológiai vívmányok nyújtotta új energetikai lehetőségekkel, a pandémia alatt is folyta-
tódott. A társadalom energia- és klímatudatosságára egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek 
mind EU-s, mind hazai döntéshozói szinten is, és a környezettudatosság általában véve 
is többek számára válik fontos szemponttá. Egyre nő a fenntarthatósági szempontok 
szerepe a vállalati döntéshozatalban is: a világ legnagyobb 250 cégéből csak 10 cég 
nem rendelkezik fenntarthatósági jelentéssel, a zöld finanszírozáshoz kapcsolódóan 
pedig elkezdődött az ESG minősítések egységesítése (az EU-ban a Sustainable Finance 
Disclosure Regulation /SFDR/ 2021 márciusi elfogadásával), ami a növekvő transzpa-
rencia és összehasonlíthatóság miatt a befektetői elvárásokra is visszahat. 

Az intézkedések közül hazai példát tekintve kiemelendő a jegybank Zöld jegybanki esz-
köztár-stratégiájának 2021. júliusi elfogadása. Ezzel párhuzamosan jelentősen nő a zöld 
finanszírozás szerepe már a vállalati szektorban is: az MNB 2021 novemberében lezá-
rult Növekedési Kötvényprogramja keretében megtörténtek az első hazai zöld vállalati 
kötvénykibocsátások is, melynek köszönhetően így több mint fél tucat hazai vállalkozás 
bocsátott ki zöld vállalati kötvényt 700 millió forint összértékben.

Az európai energiaszektorra - a fentebb kifejtett energiaár-robbanás és annak követ-
kezményei mellett - a legnagyobb és hosszabb távon is érvényesülő hatást a 2021 
júliusában bejelentett bizottsági klímacsomag, az „Irány az 55!” (Fit-for-55) gyakorolja. 
Ez illeszkedik a globális klímavédelmi erőfeszítésekhez, melynek legutóbbi eseményén, 
2021 novemberében a Glasgowban megrendezett COP26 klímacsúcson 45 jelentős 
ország tett vagy erősített meg nettó karbonsemlegességre vonatkozó vállalást. Elemzői 
vélemények szerint ezzel még megvalósítható maradt a párizsi klímaegyezmény kere-
tében kitűzött, az ipari forradalom előttihez képest legfeljebb 1,5⁰C globális átlaghő-
mérséklet-emelkedésre irányuló vállalás. 

2021-ben az ellátási láncok globális zavarai miatt megtört a megújuló energia technológiák 
beruházásiköltség-csökkenési trendje. Ennek ellenére folytatódott a hazai naperőművi 
kapacitások ugrásszerű bővülése: 2021. év végéig 1 755 MW KÁT (Kötelező Átvételi 
Tarifa) rendszerű napelemes termelőkapacitás került üzembe helyezésre, míg a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint 2021 végén összesen 
134 625 háztartási méretű kiserőmű üzemelt 1 127 MW beépített kapacitással (ez a 
2020. év végi HMKE kapacitáshoz képest 406 MW kapacitásbővülést jelent).

A megújuló kapacitások robbanásszerű növekedése azonban jelentős kihívások elé állítja 
a hazai energiaszektort. 2021-ben szignifikánsan megnőtt a villamosenergia-rendszer 
átlagos kiegyenlítési igénye: például március 4-én minden eddiginél nagyobb, 870 MW-os 
10 percen belüli aktiválási csúcsigény merült fel, éves szinten pedig közel kétszeresére 
nőtt a rendszerirányító által igénybe vett szabályozási összköltség.

A közlekedési szektorban tovább folytatódott az alternatív, tisztább üzemanyagok 
használatával működő autók terjedése. Az alternatív meghajtású gépjárművek közül a 
tisztán elektromos autók a legnépszerűbbek a lakosság körében, de jelentős mérték-
ben növekedett a hatótávnövelt elektromos és hibrid autók száma is. 2021. év végén 
42 633 autó rendelkezett zöld rendszámmal, ami az előző évhez hasonlóan mintegy 
60%-os növekedést jelent egy év alatt. A forgalomban lévő zöld rendszámú járművek 
46%-a tisztán elektromos üzemű, részükre országszerte 1 880 nyilvános töltőállomás 
állt rendelkezésre 2021 végén a MEKH adatai szerint, ami 34%-os növekedést jelent a 
12 hónappal korábbi állapothoz képest.

2021-ben folytatódott a régiós földgázellátási útvonalak 2020-ban elindult átalakulása. 
2021 során a Gazprom ukrajnai tranzitot minimalizálni szándékozó Északi Áramlat 2 és 
a Török Áramlat-Déli Folyosó projektjeinek műszaki megvalósítása lezárult. Mivel a Török 
Áramlat-Déli Folyosó - annak utolsó eleme, a kiskundorozsmai szerb-magyar határkeresz-
tező üzemével - teljes szakaszán üzemel, és így a Gazprom 2021. október 1-jére balkáni 
piacai és Magyarország ellátását teljes mértékben át tudta helyezni a Török Áramlatra. 
Az Északi Áramlat 2 üzembe állása az év folyamán függőben maradt. 
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2021. január 1-jén állt üzembe a horvátországi Krk LNG visszagázosító terminál, amelyben 
a piaci szereplők már 2020. tavaszán jelentős kapacitáslekötést tettek, köztük az MVM 
CEEnergy Zrt., amely 2021-2027 között összesen 6,75 milliárd m3 kapacitást kötött le 
és szerződött azonos volumenű LNG beszerzésére. 

2021 folyamán is folytatódott az Európai Uniós dekarbonizációs törekvésekkel és a 
földgáz európai energiamixben betöltött szerepével kapcsolatos szabályozásokról szóló 
élénk vita, különös tekintettel a jelentős finanszírozási kihatásokkal is járó EU Taxonómia 
javaslatcsomagra. A földgáz középtávú jövőképét nagyban meghatározhatják a dekarbo-
nizációs törekvések. Mivel azonban a régióban a szenes erőművi kapacitások korábban 
vártnál gyorsabb kivonása történik, ezért a földgáz várhatóan még évtizedekig megke-
rülhetetlen marad. 

A digitalizáció korunk egyik legjelentősebb gazdaság- és társadalomformáló trendje, 
mely szignifikáns új lehetőségeket teremt. Ugyanakkor komoly kihívásokat is támaszt a 
közmű- és energia szektor számára is, ahogy a digitális és integrált (energia és eszköz 
alapú) megoldások általánossá, piaci gyakorlattá válnak. A digitalizáció kiemelt szerepet 
játszik a hazai és uniós döntéshozatalban is, célstratégiák formájában.

Az MVM Csoportban a versenyképesség és a biztonságos működésünk érdekében a 
digitális fejlesztéseket teljes értékláncunk mentén hajtjuk végre – kiemelt területként 
kezelve az elosztott termelés integrációját, az adatközpontú megoldásokat (pl. preventív 
karbantartás, havária előrejelzések), az ügyfélkapcsolati működés digitalizációját.

A COVID-19 kiváltotta első sokkhatás következtében csak átmenetileg csökkent a villamos 
energiafogyasztás: 2021-ben már 3,9%-kal nőtt az áramfelhasználás 2020-hoz képest 
(a pandémiát megelőző 2019-hez képest is 2,6%-kal). A földgázfogyasztás volumen-
növekedése vegyes képet mutat: ugyan a felhasználás 6,0%-kal nőtt 2020-hoz képest, 
ez azonban hőmérséklettel korrigálva 0,7%-os csökkenést jelent. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább nőtt a megújuló energia szerepe: 2021-ben a hazai 
villamos energia termelés 15,49%-a, az összes felhasználás 11,28%-a származott meg-
újuló forrásból, ez 2020-hoz képest 2-2%-os növekedést jelent. Az EU termelési mixében a 
karbonsemleges nukleáris- és megújuló energiák együttes részaránya 63% volt 2021-ben 
(a hazai bruttó termelési mixben ugyanez az arány közel azonos, 62,3% volt).

Számos EU-tagállam gyorsított a szénerőmű-bezárások tervezett ütemén: Csehország 
2038 helyett 2033-ig, Németország 2038 helyett 2030-ig tervezi leállítani az egységeit. 

Mindez ugyanakkor új erőműfejlesztéseket is szükségessé tesz, hiszen az időjárásfüggő 
megújuló energiatermelők mellé mindenképp szükség van a rendszer stabilitását biz-
tosítani képes, hagyományos erőművekre is.
 
A villamosenergia-rendszer növekvő flexibilitási igényeinek kielégítésére szolgáló techno-
lógiák, mint pl. az akkumulátoros energiatárolás, gyorsindítású gázturbinák, keresletoldali 
szabályozás (DSR) egyre nagyobb figyelmet kapnak. A „Tiszta energia minden európa-
inak” uniós jogszabálycsomag átültetéseként 2021. január 1-jével hatályba lépett hazai 
törvénymódosítások új szereplők belépését tették lehetővé a villamosenergia-piacon. 
Ezek az energiaközösségek és az aggregátorok, melyek nyilvántartását és felügyeletét a 
MEKH végzi – 2021. decemberig a hivatal összesen 21 hazai vállalatot, köztük az MVM 
Csoport 3 tagvállalatát vette nyilvántartásba. 

Klímapolitikai környezet
A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya 2021-ben 
a bruttó végső energiafogyasztásban 13,9%-ra emelkedett a megelőző évi 12,6%-ról. 
Az Európai Unió elfogadott IV. (Tiszta) Energiacsomag jogszabályaiban rögzített követel-
ményeket is figyelembe véve Magyarország a következő célkitűzéseket határozta meg, 
az EU még ambiciózusabb, 2030-as céljainak eléréséhez az ÜHG8 kibocsátás csökken-
tésére, a megújuló energia részarányának növelésére, valamint az energiahatékonyság 
fokozására irányulóan: 
−  legalább 40%-os ÜHG kibocsátás csökkentés 2030-ra (az 1990-es bázisévhez 

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 pályánál 8-10%-kal alacsonyabb legyen a hazai energia-
felhasználás.

Az új Nemzeti Energiastratégiában (NES) az Európai Zöld Megállapodáshoz kap-
csolódóan az egyik legfontosabb stratégiai programként került azonosításra az 
energiaszektor klímabarát átalakítása. A stratégia 2030-ig fogja meghatározni a 
hazai energiaszektor átalakítását, így a „tiszta, okos és megfizethető” energia bizto-
sítását helyezi középpontba. A NES-ben felvázolt energiamix alapján, a nap- és az 
atomenergia együttes használatával 2030-ra a magyarországi áramtermelés 90%-a 
szén-dioxid-mentes lehet, amivel hozzájárulhatunk a teljes európai kontinens klí-
masemlegességéhez is. 

8 Üvegházhatást okozó gáz
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A magyar EKR-ben a kötelezettek bárhol végrehajthatnak intézkedéseket, tehát az 
ipari, lakossági, közszféra, közlekedési, szolgáltatási és mezőgazdasági szektorokban 
egyaránt. A kötelezettek szabadon választhatják meg, hogy saját végfogyasztók és 
tevékenységi körön belül vagy nem saját végfogyasztók körében, illetve saját tevé-
kenységi körön kívül eső területeken hajtják végre az intézkedéseket. 

Jelenleg a kötelezetti kör az alábbi vállalatokra terjed ki: energia kereskedelmi és 
egyetemes szolgáltatói engedélyesek, földgáz kereskedelmi és egyetemes szol-
gáltatói engedélyesek, közlekedési célú üzemanyagot végső felhasználók részére 
értékesítő gazdálkodó szervezetek. A kötelezettség fokozatosan kerül bevezetésre 
(2021: 0,05%, 2022: 0,1%, 2023: 0,3%, 2024-2027: 0,5%, 2028: 0,35%, 2029: 
0,15%, 2030: 0,05%). 

Az Európai Zöld Megállapodás, mint 5 éves jogalkotási munkaprogram minden 
uniós szakpolitikát – így az energiaszektort is – érinti, a hozzátartozó ütemtervében 
már 2020 tavaszától megfogalmazott olyan éghajlatvédelmi programokat, melyek 
hozzásegítik Európát ahhoz, hogy 2050-re teljesmértékben klímasemlegessé váljon.  
A középtávú klímavédelmi stratégiához alkalmazkodva, az EU 2030-as klímacél tel-
jesülésének költségvonzata évi 1 200 milliárd euró. Ennek finanszírozására részben 
a JTM fog szolgálni.

A 2021. évi legnagyobb, klímavédelemhez kapcsolódó változást a Fit-For-55 jog-
szabálycsomag kihirdetése hozta, mely a korábbinál is szigorúbb szabályokat fektet 
le. Az Európai Bizottság 2021. július 14-én közzétette az összesen 17 törvény- és 
törvénymódosítási javaslatát, amelyek együttes célja, hogy Európa 2030-ig 55%-kal 
csökkentse emisszióját, a bázisévet jelentő 1990-hez képest. Megvalósításuk esetén 
a Bizottság reményei szerint 2030-ig többek közt az Unió területén előállított energia 
40%-át megújuló forrásokból termelnék, 55%-kal csökkenne a személygépkocsik 
károsanyag-kibocsátása, sőt 2035-től csak kibocsátásmentes hajtáslánccal helyez-
hetők újként üzembe. Emellett az épületek legalább 49%-ban megújuló energiát 
fogyasztanának, miközben az évtized végére 35 millió ingatlan esne át energetikai 
jellegű felújításon. 

A Bizottság javaslatai jelentős hatással lehetnek a tagállamok energetikai rend-
szereinek alakulására már a közeljövőben is, így Magyarországéra is. Teljesen új 
elemnek elsősorban az Unió határain kívülről érkező termékek esetében alkalmazandó 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer tekinthető (CBAM – Carbon Border Adjustment 
Mechanism), mégis a legtöbb vitát az unió határain belül már létező emissziós keres-
kedelmi rendszer (ETS – Emissions Trading System) reformjára vonatkozó elkép-
zelések váltották ki. A Fit-For-55 reformtervezet szerint nem csupán bevonnák a 
tengeri hajózást is az ETS-be, hanem egy teljesen újat is létrehoznának az épület és 
a szárazföldi közlekedési szektorok számára, melyben 2026-tól indulna a megfelelési 
időszak. A kvótavásárlási kötelezettség az energiaszolgáltatókat (üzemanyagkeres-
kedő, közműszolgáltató) és nem a felhasználókat terhelné. Az ETS rendszer 2020 
utánra vonatkozó reformja továbbra is a kvótaárak növelésére irányul, mely alapján 
a kibocsátások teljes mennyiségének határértéke 2013-2020 között évente 1,74%-
kal, 2021 után 2,2%-kal fog csökkenni. 

A pandémiás helyzet kezelése 2021-ben
A 2020. évben kezdődött pandémiás veszélyhelyzettel kiemelt feladattá vált – az aktuális 
ismeretek, iránymutatások, jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérésé-
vel és az MVM Csoport működésébe történő átültetésével, valamint a COVID járvány 
hatásainak lehető legteljesebb kivédésével – az MVM Csoport válságállóságának, az 
ellátás- és az üzletfolytonosság biztosítása.

Ebben a vonatkozásban az MVM Csoport fokozott figyelmet fordított a munkavédelem 
erősítésére is, így a pandémiás veszélyhelyzet kezelése prioritás lett, a Csoportszintű 
Krízis Team (CSKT) irányítása mellett a Pandémiás Team végezte az operatív feladatokat 
és a szakmai támogatást.

A megfelelő védekezési lehetőségek alkalmazásának érdekében folyamatos volt a jog-
szabályok változásainak, valamint a nemzetközi és hazai szervezetek (WHO, ECDC, 
NNK) és kutatások szakmai híreinek figyelése. Mindezekre és az MVM Csoport sajátos-
ságaira figyelemmel eljárásrendek, iránymutatások, javaslatok léptek életbe, igazodva a 
folyamatosan változó helyzethez. A CSKT a munkavállalók folyamatos tájékoztatásával 
biztosította, hogy mindenkihez eljussanak azon információk (infografikák alkalmazása 
mellett), amelyek mentén az üzletmenet a legnagyobb biztonságban folytatható. 

Az MVM Csoport küldetése a megfizethető és tiszta energia biztosítása ügyfelei 
részére, fenntartható módon, a 21. század követelményeinek és ügyfélelvárásainak 
megfelelően. A nemzeti klíma- és energiapolitikai célok megvalósításának elsőszámú 
letéteményeseként a tulajdonos, azaz a magyar állam számára az MVM Csoport 
lehet az az eszköz, amivel az energiapolitikai célok elérését közvetlenül és aktívan 
képes befolyásolni. Az MVM Csoport elkötelezett az energiatermelés dekarbonizá-
lása érdekében: 

−  2020-ban is nagymértékben hozzájárult a hazai villamosenergia-termelés ÜHG-
semlegességéhez. Országosan a termelés 60%-a származik ÜHG-semleges for-
rásból, hiszen a megújuló források egytizednyi arányát az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. termelésének közel 50 százalékpontos súlya egészíti ki, 

−  2021-ben folytatta az Ajka-Halimba térségében létesítendő 19,95 MWe teljesítményű 
napelempark megvalósítását, melynek befejezése 2022 első negyedévében várható,

−  2021-ben akvirálta a hazánk két legnagyobb, a kiskörei és a tiszalöki vízerőművet tulajdonló 
Tiszavíz Vízerőmű Kft.-t (2021. december 1-jétől MVM Vízerőmű Kft. néven működik),

−  2021-ben az egyik tagvállalata, az MVM Zöld Generáció Kft. sikeresen pályázott 
6 projektjével beruházási támogatási forrásra, így 2022-2023 során összesen 127 
MWe névleges teljesítőképességű napelemparkos kapacitás létesülhet országszerte,

−  Megvizsgálta a JTM-ből (Just Transition Mechanism) származó EU-s finanszírozási 
forrásokat az MVM Mátra Energia Zrt. bezárása miatt a térségbeli negatív hatások mini-
malizálása, valamint a helyettesítő kapacitások építésének finanszírozása érdekében. 

Magyarország a Nemzeti Energia- és Klímatervben célul tűzte ki, hogy végsőe-
nergia-felhasználása 2030-ban ne haladja meg a 2005-ös 759 PJ értéket. Ehhez 
a 2021-től 2030 végéig tartó időszakban évi 0,8%-os energiamegtakarítás és – a 
teljes időszakot lefedő élettartamú szakpolitikai intézkedéseket feltételezve – évi 7 
PJ új megtakarítás szükséges. A 2014-2020-as időszakban bevezetett energiahaté-
konysági programok és intézkedések évente mintegy 3-4 PJ végsőenergia-megtaka-
rítást eredményeztek, így a 2021-től kezdődő időszakban a jelenlegi megtakarítások 
mintegy duplájára van szükség. Ezért 2021. január 1-jétől egy új szakpolitikai eszköz, 
az energiahatékonysági irányelv szerinti ún. Energiahatékonysági Kötelezettségi 
Rendszer (EKR) bevezetése kezdődött meg. 

8 Üvegházhatást okozó gáz
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Az ellátásbiztonság szempontjából azonosítani kellett a kritikus tagvállalatokat, valamint 
a tagvállalati információk alapján meg kellett határozni a kulcsfontosságú (kritikus és 
kiemelt) munkavállalói létszámokat és a szükséges védőeszközöket, azok mennyiségét.

A pandémiás védőeszközök és fertőtlenítőszerek kiosztása az igényeknek megfelelően 
folyamatosan biztosított. A védekezéshez beszerzett védőeszközök számadatai: 1,2 millió 
védőkesztyű, 800 ezer légzésvédő, 11 ezer védőszemüveg; 25 m3 kézfertőtlenítő (ebből 
6500 kis kiszerelésű adagolófejes), 32 m3 felületfertőtlenítő. 

Annak érdekében, hogy a Pandémiás Team a szükséges információkhoz biztosan hoz-
zájusson, az MVM Csoport saját informatikai fejlesztésében megvalósult Pandémiás 
Bejelentő rendszert üzemeltet. A bejelentő felületet a munkavállalók elérhetik az interne-
ten keresztül, de a mobiltelefonos és az e-mailes kommunikáció is biztosított, így minden 
munkavállalónak lehetősége van közvetlen eléréssel a pandémiával kapcsolatos egyedi 
kérdéseit feltenni, arra választ kapni. A Pandémiás Team végzi a kontaktkutatás, az elkü-
lönítés (önkéntes karantén), a szükséges tesztelések szervezését, valamint monitorozza 
a fertőzöttség cégcsoporton belüli alakulását. Ennek keretében közel 7 ezer bejelentés 
kivizsgálása (intézkedés, kontaktkutatás, tesztelések szervezése) történt meg. A felme-
rülő igényeknek megfelelően különböző tesztelések zajlottak – PCR, antitest, oltás utáni 
védettség vizsgálata – közel 2900 munkavállaló részére. A Bejelentő felület nagyban 
hozzájárul az adatok könnyű kezeléséhez, a naprakészséghez és a gyors beavatkozás-
hoz, amellyel nagyban sikerült visszaszorítani a munkahelyen belüli fertőzés terjedését.

Az MVM Csoport állami közreműködéssel oltásokat biztosított a kritikus és kiemelt 
munkavállalói körbe tartozóknak.

Az MVM Csoport külön gondolt azokra is, akik az elmúlt időszakban átestek a korona-
vírus fertőzésen, ezért az igazolt koronavírus fertőzésen átesett munkavállalók számára 
post-Covid-szűrőcsomagot is biztosít 2021 óta.

A pandémiás veszélyhelyzet szükségszerűen jelentős változást hozott a széleskörű alkal-
mazást tekintve csak távlati tervekben szereplő távmunka és home office munkavégzés 
lehetőségének megteremtésében. A 2021. évben néhány helyen pilotként bevezetésre 
került a távmunka, és az MVM Csoport szintjén is érvényes otthoni munkavégzést sza-
bályozó irányelvek tervezete elkészült.

Az MVM Csoport mentálhigiénés programjaiban is kiemelt hangsúlyt kapnak a pandé-
miás helyzetből fakadó stresszhelyzetek kezelésének lehetőségei. A mentális terhek 
ellensúlyozásaként az MVM Csoport telefonos, illetve online pszichológusi szolgáltatást 
biztosít a munkavállalói részére.

A mentális egészség megtartása és javítása érdekében az MVM Csoport számos dol-
gozója több ütemben tréningen vehetett részt és belső facilitátorokká váltak kollégáik 
segítése érdekében.
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Az MVM Csoport tevékenysége

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. létesítése volt a XX. század egyik legnagyobb jelentő-
ségű ipari beruházása Magyarországon. Az atomerőmű névleges teljesítménye a tel-
jesítménynövelés befejezésének köszönhetően már 2027 MW. Ezzel a magyarországi 
villamosenergia-termelési kapacitásban meghatározó szerepet tölt be, annak több mint 
40%-át adja. 2021-ben az erőmű négy blokkja összesen bruttó 15 989,7 GWh villamos 
energiát termelt. Az atomerőműben termelt villamos energia értékesítési ára a hazaiak 
közül a legalacsonyabb. 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetése átérezve az ország energiaellátása iránti felelős-
séget, olyan döntést hozott, hogy a nukleáris biztonság magas színvonalának megőrzése 
mellett 20 évvel - 2032-2037-ig - meghosszabbította a blokkok üzemidejét. A döntés 
biztonsági, környezetvédelmi, műszaki és gazdasági vonatkozásban is megalapozott 
volt. Az erőmű szakemberei beszerezték a törvény által előírt hatósági engedélyeket az 
üzemidő meghosszabbítására. Az üzemidő-hosszabbítási program eredményeképpen az 
atomerőmű négy blokkja további 20 évig üzemelhet, továbbra is biztosítva az energia-
termelés kedvező feltételeit, az 1. blokk 2032-ig, a 2. blokk 2034-ig, a 3. blokk 2036-ig, 
a 4. blokk 2037-ig termelhet villamos energiát.

Az erőmű célja, hogy terveihez a magyar társadalom többségét támogatóként maga 
mögött tudja. A közvélemény-kutatások évről évre bizonyítják, hogy a lakosság több 
mint 70%-a egyetért azzal, hogy Magyarországon atomerőmű működik.  

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonságos, olcsó és környezetbarát villamosener-
gia-termelése több mint 30 éve biztosítja Magyarország villamosenergia-szükségletének 
jelentős hányadát. Napjainkban az atomerőmű a hazánkban megtermelt villamos energia 
körülbelül 50 százalékát biztosítja. 

MVM Mátra „Csoport” 
Az MVM Mátra Energia Zrt. üzemelteti Magyarország egyetlen jelentős hazai primer 
energiaforrására, a lignitre alapozott villamosenergia-termelő erőművét, amely alaperőmű-
ként ellátásbiztonsági és energiafüggetlenségi szempontból is lényeges szerepet tölt be. 
Az erőmű 2021. évi villamosenergia-termelése 3 546 GWh volt. Lignit alapú blokkjaiba a 
tüzelőanyagot két saját tulajdonú bányájából, a visontai és bükkábrányi külfejtéses bányáiból 
szállítja be, amelyek 2021-ben közel 5 millió tonna lignitet termeltek. Az erőműhöz kapcso-
lódóan 2007-től ipari park működik, ahol jelenleg 21 cég található, amelyek a rendelkezésre 
álló kedvező árú energia, a meglévő infrastruktúra, valamint az erőmű üzemeltetésével 
keletkező melléktermékek hasznosítására építették termelő tevékenységüket.

2002 óta az erőmű a megújuló energiatermelésben is jelen van, amellyel jelentős mér-
tékben hozzájárul Magyarország Európai Unión belül vállalt fenntarthatósági mutatóinak 
teljesüléséhez. A CO2 - kibocsátás csökkentése érdekében a társaság a tüzelőanyaghoz 
keverve 14%-os mennyiségben biomasszát is éget. A szénerőmű ugyanakkor a hazai 
szén-dioxid kibocsátás 14 százalékáért is felel, ezáltal Magyarország 2050-es karbon-
semlegességi 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. A létesítmény zöld jövőképének megvalósí-
tása, a széntechnológia kivezetése összhangban van az uniós energia- és klímapolitikai 
célokkal is, így az átalakításnál jelentős EU-forrásokra is pályázhat a társaság. Az MVM 
Csoport szakmai háttere garantálja, hogy az átalakítási folyamat alatt az ellátó rendszer 
zavartalanul működjön.

A széntüzelésű blokkok tervezetten 2025 végén leállnak, helyüket karbontakarékos ter-
melőegységek veszik át. A teljes szerkezetváltási program 4 pillérből áll, amelynek része 
egy 500-650 MW teljesítményű kombinált ciklusú gázturbinás erőmű, egy 45 MW-os 
RDF/biomassza tüzelésű blokk építése a visontai telephelyen, továbbá 200 MW-os 
fotovoltaikus napelempark létesítése a két bánya rekultivált területein, valamint a lignit-
készletek alternatív felhasználásaként egy tiszta szén technológiát alkalmazó kísérleti 
üzem létrehozása. Az MVM Zrt. és a Miskolci Egyetem közös együttműködésében egy 
ipari nagyságrendű elgázosító berendezés telepítését tervezik, amelyben lignit, RDF és 
biomassza elgázosításának tanulmányozására kerül sor, a végtermék optimalizálásával 
(csökkentett CO2 kibocsátású lignit hasznosítási eljárások kutatása, melléktermék hasz-
nosítási eljárások, elgázosítás során felszabaduló CO2 hasznosítása építőipar számára).
 
Az MVM Mátra Mélyépítő Kft. az MVM Mátra Energia Zrt. 100%-os tulajdonú leány-
vállalata. A társaság – 5 évre szóló, ún. köbméteres kiskotrós és segédgépes-óradíjas 
bányászati tevékenységet, valamint üzemanyag értékesítést és kiszolgálást tartalmazó 
– vállalkozási keretszerződések alapján a visontai és bükkábrányi bányáiban és az erőmű 
területén végzi tevékenységét.

A GEOSOL Kft. fő profilja alternatív tüzelőanyagok előállítása, biomassza és előkezelt 
hulladék előkészítése energetikai hasznosításra, növényi eredetű biomassza energetikai 
célú felvásárlása és értékesítése. A társaság az MVM Mátra Energia Zrt. erőművének 
biomassza és válogatott hulladék tüzelőanyag ellátását biztosítja, hozzájárulva ezzel a 
hazai megújuló energia részarány növeléséhez. 

MVM Zöld Generáció Kft.
Az MVM Csoport a fenntartható fejlődés és a környezeti tudatosság bizonyságaként a 
középtávú stratégiájában kiemelt célként rögzítette részvételét a megújuló energiafor-
rások hazai hasznosításában.

Az MVM Zöld Generáció Kft. célja, hogy a Nemzeti Energiastratégiával és az Európai Unió 
felé megfogalmazott nemzeti vállalásokkal összhangban valósítsa meg megújuló forrá-
sokra támaszkodó energiatermelési portfóliójának bővítését. Az MVM Zöld Generáció Kft. 
egyedülálló módon képes arra, hogy a gazdag hazai megújuló energia potenciált minél 
nagyobb mértékben, hosszú távon is fenntartható módon, országos lefedettséggel hasz-
nosítsa, több lábon álló megújuló bázisú erőmű hálózatot hozzon létre és üzemeltessen.

A „Zöld Generáció csoportba” az MVM Zöld Generáció Kft. mellett, 14 projekt társaság 
(melyből 3 beolvadással megszűnt az év folyamán) és az erőművek kezelési és karban-
tartási tevékenységét koordináló társaság az MVM ZG Solar Service Kft., valamint az 
MVM Vízerőmű Kft. tartozik. 

2021. év végével 184,2 MWp beépített naperőmű kapacitással, 23 MW beépített szél-
erőmű kapacitással, és 40,9 MW beépített vízerőmű kapacitással rendelkezett az MVM 
Zöld Generáció „csoport”.

GRI 102-2
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MVM Optimum Zrt.
Az MVM Optimum Zrt. az MVM Csoport tagjaként összefogja a hagyományos közműszol-
gáltató szerepen túlmutató innovatív energiahatékonysági és megújuló energiaforrásokra 
épülő termékeket és szolgáltatásokat. Modern, újító vállalatként, fiatal szakértőkből álló 
csapatával, sokévnyi energetikai tapasztalattal azon dolgozik, hogy környezettudatos, 
költséghatékony és versenyképes megoldásokat találjon korunk energetikai kihívásaira. 
Tudásának és szakértelmének segítségével hozzájárul a lakossági, üzleti és önkormányzati 
ügyfelek energiaellátásának korszerűsítéséhez, a villamos- és hőenergia felhasználásuk 
racionalizálásához, valamint az energiahatékonyságot növelő fejlesztési céljaik megva-
lósításához. 

Az ügyfelek érdeklődése az energiahatékonyság növelését és a klímavédelmet célzó, 
valamint a (részleges) önellátást segítő beruházások iránt folyamatosan növekszik, 
különösen a hőszivattyús, valamint napelemes rendszerek esetében. Az MVM Optimum 
Zrt. az ország teljes területét lefedve komplex megoldásokat kínál fenntartható és biz-
tonságos energetikai rendszerek kialakítására a tervezéstől kezdve a kivitelezésen át az 
üzemeltetésig, legyen az fűtési, hűtési rendszer, háztartási méretű kiserőmű vagy több 
MW-os napelempark. A beruházások megvalósításához segítséget nyújt a megfelelő 
pályázati és finanszírozási megoldások megtalálásával. Energiahatékonysági szolgálta-
tásaival támogatja a vállalatokat a jogszabályi kötelezettségeiknek való megfelelésben, 
az energia- és költséghatékony működés megteremtésében, valamint ökológiai lábnyo-
muk csökkentésében, hozzájárulva üzleti sikerességükhöz. Smart City megoldásokkal 
elkötelezett a települések, városok mindazon törekvéseinek támogatása iránt, amelyek 
az energiával és az éghajlattal kapcsolatos kihívások teljesítésére irányulnak.

Az MVM Optimum Zrt. egy olyan – a potenciális ügyfeleinek igényét kiszolgálni és dön-
téseiket segíteni képes – digitalizált platformmal rendelkezik, amely a különféle teljesít-
mény igényeknek megfelelő, skálázható termékvonalakkal, és komplex – felhasználói 
elvárásokhoz illeszkedő és megfelelő felhasználói élményt nyújtó – end-to-end szolgál-
tatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. Az ügyfelekkel közösen kiválasztott energetikai 
és telekommunikációs komponensek esetén a legmagasabb minőségi elvárások mellett 
különös gondot fordít rendszereinek műszaki felkészítésére a jövő energetikai és ellátási 
modelljeihez való illeszkedés érdekében. 

MVM OVIT Zrt. és MVM Titán Zrt.
E két együttműködő társaság – az MVM Csoport gyártási kompetencia központjaként – 
jelentős szereplője Magyarország energetikai gyártói szegmensének. Működésük műszaki 
gyártási tevékenységekre és kapcsolódó szolgáltatásokra terjed ki:
−  a gödi gyáregység ipari acélszerkezeteket gyárt;
−  a kiskunfélegyházi telephelyen erőművi gépek, nyomástartó edények és berendezések 

gyártása zajlik;
−  e-töltő üzletága az elektromos autók elterjedése érdekében elektromos gépjárművek 

feltöltését szolgáló berendezések fejlesztésével és gyártásával foglalkozik;
−  nehézszállítási üzletága speciális, nagyméretű és tömegű áruk közúti, vasúti, vízi 

szállítását végzi;
−  erőművi, és egyéb villamos üzemeltetési és karbantartási feladatokat is ellát;
−  valamint fotovoltaikus erőművek építésének képességével és referenciájával is rendelkezik.

E tevékenységei révén az ország egész területét lefedi, mi több, árbevételének jelentős 
részét a nemzetközi versenypiacról, európai szinten is meghatározó energetikai szereplők 
megrendeléseiből szerzi.

Grape Solutions Zrt.
A Grape Solutions Zrt. szoftverfejlesztéssel foglalkozik, melynek keretében a teljes szoft-
verfejlesztési életciklus (SDLC) szakaszaihoz kötődő feladatokat meg tudják oldani. Hazai 
és nemzetközi ügyfeleik számára elsődlegesen egyedi üzleti alkalmazásokat fejlesztenek 
és megoldásokat szállítanak, melyek kiegészülnek portálépítési, üzleti intelligencia és 
adattárház, mobil alkalmazások fejlesztése, valamint professzionális tesztelési szolgál-
tatásokkal.

Szolgáltatási portfóliójuk főbb elemei az alábbiak:
−  IT tanácsadás és egyedi szoftverfejlesztés
−  Üzleti intelligencia és reporting szoftvermegoldások (BI & Big Data)
−  HR Szolgáltatások
−  Szoftvertámogatás és karbantartás
−  Professzionális szoftvertesztelési szolgáltatások

Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft.
A társaságot 2021. január 15-én az MVM Mobiliti Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt. alapította. 
Megalapításának célja környezetkímélő, elektromos és CNG-meghajtású személyszál-
lítási járművek töltőinfrastruktúrájának kiépítése és üzemeltetése.

EGI cégcsoport
Az MVM EGI Zrt. fő üzleti vállalkozási profilja erőművek, hűtőrendszerek, vízkezelő 
berendezések, tüzelőanyag tárolók, hőszolgáltatási, hőhasznosítási és környezetvédelmi 
technológiák tervezése, fővállalkozása és szervizelése. 
Ide tartoznak az alábbiak:
−  saját szabadalomra épülő ún. Heller®-féle száraz hűtési rendszerek tervezése, meg-

valósítása erőművi és ipari célra, 
−  szintén a saját szabadalomra épülő sűrűfázisú hidraulikus ún. CIRCUMIX salak- és 

pernyeszállító és deponáló berendezés tervezése, kivitelezése,
−  erőművi kiszolgáló rendszerek karbantartása és szervizelése,
−  a hazai atomerőműben végzett mérnöki tevékenység,
−  nedves hűtőrendszerek tervezése, megvalósítása.

A társaság leányvállalatai:
−  MVM EGI Cooling Systems Trading (Beijing) Co. Ltd. 
−  MVM EGI Cooling Technology (China) Co. Ltd.
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innogy cégcsoport
innogy Česká republika a.s. - 2013 óta a holdingtársaság irányító szerepet tölt be az 
innogy társaságok felett Csehországban. Tevékenységének részeként a holdingközpont 
többi csehországi innogy társaság számára nyújt szolgáltatásokat mint például:

−  folyamatmenedzsment szolgáltatást;
−  dokumentumkezelést;
−  pénzügyi és kockázatkezelési szolgáltatást;
−  kontrolling szolgáltatásokat; 
−  a könyvelést;
−  belső ellenőrzés menedzsmentet;
−  a jogi szolgáltatások koordinálását;
−  az informatikai szolgáltatásokat;
−  a humán-, tulajdon- és információ-biztonság, valamint -védelem területein nyújtott 

szolgáltatásokat;
−  munka és tűzvédelmi szolgáltatásokat;
−  belső és külső kommunikációs szolgáltatásokat stb.

innogy Energie s.r.o. - Gáz és villamosenergia kereskedelem
innogy Energo, s.r.o. - hőellátás, CNG a közlekedésben és elektromos mobilitás:

−  Hő- és áramtermelés, amely magában foglalja
•  Távfűtési rendszerek (DHS) üzemeltetését, a fogyasztók hőellátása érdekében

•  Hő- és áramtermelő források, például kazánházak üzemeltetése, kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés hosszú távú energiaszerződési elvek alapján (hosszú 
távú hőszállítási szerződés)

•  Kiegészítő szolgáltatások nyújtása az átvitelirendszert-üzemeltető számára (ČEPS)
•  Helyszínek:

−  DHS (beleértve a CHP-t): Náchod, Beroun, Králův Dvůr, Odolena Voda, Rumburk
−  Kazánházak és CHP egységek: Prága, Břeclav, Břidličná, Ostava stb.

−  Áramelosztás
•  Az innogy Energo s.r.o. helyi áramelosztó hálózatokat fejleszt és üzemeltet lakos-

sági és ipari területeken belül
•  helyszínek: Prága, Blansko, České Budějovice stb.

−  E-mobilitás
•  Nyilvános CNG állomások fejlesztése és üzemeltetése (CNG és bioCNG értékesítés)
•  Nyilvános töltési infrastruktúra fejlesztése és működtetése (töltési szolgáltatások)
•  CNG-technológiák és töltési technológiák szállítása az ügyfelek számára, bele-

értve az üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat
•  Helyszínek: az egész cseh piac

innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o. – hőtermelés, áramtermelés, helyi hőelosztó 
rendszerek üzemeltetése.
innogy Zákaznické služby s.r.o. - az innogy cégcsoport ügyfélszolgálati cége.

Az MVM Csoport felépítése és működése

Tulajdonjogi viszonyok és jogi forma
Az állami tulajdonú MVM Csoportot 2021. év végén összesen 130 társaság alkotta.
Az MVM Csoportot 2021. december 31. napján 

−  1 anyavállalat (MVM Zrt., amely 100%-os állami tulajdonban van) 
−  46, az MVM Zrt. közvetlen többségi tulajdonban lévő, valamint 54 az MVM Zrt. 

közvetett többségi tulajdonában lévő leányvállalat, 
−  3 közös vezetésű,
−  12 társult (a hatályos számviteli törvény9 szerinti, 20%-nál nagyobb közvetlen, vagy 

közvetett MVM Zrt. tulajdoni hányadú, ami azonban nem éri el az 50%-ot), és 
−  14 egyéb részesedési viszonyú (20% alatti közvetlen, vagy közvetett MVM Zrt. 

tulajdoni hányadú) vállalkozás, 
azaz összesen 130 társaság alkotta. 

Az MVM Csoport összetételét és méretét tekintve a 2021. évben említésre méltó jelen-
tős változás volt

−  az MVM Émász Áramhálózati Kft. MVM Zrt. általi megvétele, 
−  pénzügyi befektetésként 25%-os részesedés szerzés az E.ON Hungária Zrt.-ben, 
−  megújuló energiatermelés területén az MVM Vízerőmű Kft. MVM Csoportba kerü-

lése, illetve egy fotovoltaikus erőműveket tulajdonló társaság akvizíciója, amelyek 
által 40 MW, illetve további 15,5 MW beépített kapacitással nőtt az MVM Csoport 
megújuló termelés alapú kapacitása, továbbá

−  az MVM NET Zrt (jelenleg AH Zrt.). „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt.-nek történő eladása,
−  a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. és a VB Szolgáltató Központ Kft. kikerülése az 

MVM Csoportból.

A Jelentésben szereplő társaságok bővebb bemutatását az MVM Csoport tagvállalata-
inak saját honlapjai tartalmazzák.

GRI 102-7

GRI 102-5

9A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
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Az MVM Csoport által kiszolgált piacok 2021

Magyarország

TERMELÉS
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., MVM Mátra Energia Zrt., MVM MIFŰ Kft., MVM Balance Zrt., MVM Zöld Generáció Kft., Rába Energiaszolgáltató Kft., NRG Finance Kft., MVM Oroszlányi Távhőtermelő és 
Szolgáltató Zrt. (továbbiakban MVM OTSZ Zrt.)

SZOLGÁLTATÁS
MVM Mátra Gép Kft., MVM Mátra Mélyépítő Kft., MVM OVIT Zrt., MVM XPert Zrt., MVM Nukleáris Karbantartó Zrt., MVM ERBE Zrt., ATOMIX Kft., MVM Informatika Zrt. Zrt., MVM KONTÓ Zrt., 
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt., VB Szolgáltató Központ Kft., MVM BSZK Zrt., Grape Solutions Zrt., MVM Optimum Zrt., MVM Ügyfélkapcsolati Kft., MVM Mobiliti Kft., Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft., 
FLOGISTON Kft., MVM EGI Zrt., MVM Services Zrt.

GYÁRTÁS GEOSOL Kft., MVM OVIT Zrt., FLOGISTON Kft., MVM EGI Zrt.

RENDSZERIRÁNYÍTÁS MAVIR ZRt.

FÖLDGÁZTÁROLÁS Magyar Földgáztároló Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., MVM CEEnergy Zrt.

KISKERESKEDELEM MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

ELOSZTÓ HÁLÓZAT MVM Démász Áramhálózati Kft., MVM Főgáz Földgázhálózati Kft., MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., MVM Émász Áramhálózati Kft.

Németország

SZOLGÁLTATÁS MVM Mátra Gép Kft., MVM OVIT Zrt., Grape Solutions Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt.

GYÁRTÁS MVM Mátra Gép Kft., MVM OVIT Zrt.

Ausztria

SZOLGÁLTATÁS MVM Mátra Gép Kft., MVM OVIT Zrt., Grape Solutions Zrt.

GYÁRTÁS MVM Mátra Gép Kft., MVM OVIT Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., MVM CEEnergy Zrt., MFGK Austria GmbH

Románia

TERMELÉS MVM Future Energy Technology S.R.L, H2O Energy S.R.L., Aqua Energia SA

GYÁRTÁS MVM OVIT Zrt., MVM EGI Zrt.

SZOLGÁLTATÁS MVM EGI Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., CYEB Energiakereskedő Kft.

Svájc

SZOLGÁLTATÁS MVM OVIT Zrt., MVM XPert Zrt., MVM Switzerland AG

GYÁRTÁS MVM OVIT Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt.

GRI 102-2

GRI 102-4

GRI 102-6

GRI 102-7

Kiszolgált piacok, külképviseletek, működés helyszínei
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Csehország

TERMELÉS innogy Energo s.r.o., innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o.

SZOLGÁLTATÁS MVM OVIT Zrt., Grape Solutions Zrt., innogy Česká republika a.s., innogy Zákaznické služby s.r.o.

KISKERESKEDELEM innogy Energie s.r.o., innogy Zákaznické služby s.r.o.

GYÁRTÁS MVM OVIT Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., MVM CEEnergy Zrt., innogy Energie s.r.o., MVM CEEnergy CZ s.r.o.

Szlovákia

SZOLGÁLTATÁS MVM OVIT Zrt., MVM XPert Zrt.

GYÁRTÁS MVM OVIT Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., MVM CEEnergy Zrt., MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Szlovénia, 
Franciaország, 
Luxemburg, Belgium, 
Hollandia

GYÁRTÁS MVM OVIT Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt.

Lengyelország

GYÁRTÁS
MVM OVIT Zrt.

MVM EGI Zrt.

SZOLGÁLTATÁS MVM EGI Zrt.

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt.
Egyesült Királyság, 
Norvégia, Svédország, 
Finnország, Bosznia 
Hercegovina

GYÁRTÁS MVM OVIT Zrt.

Horvátország NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., MVM CEEnergy Zrt., MVM CEEnergy Croatia d.o.o., MVM Partner d.o.o.

Szerbia

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd

GYÁRTÁS MVM EGI Zrt.

SZOLGÁLTATÁS MVM EGI Zrt.
Észak-Macedónia, 
Görögország, 
Bulgária, Montenegró, 
Spanyolország, 
Olaszország

NAGYKERESKEDELEM MVM Partner Zrt., MVM Partner DOOEL Skopje

Oroszország, 
Törökország, Kína, 
Szíria

GYÁRTÁS MVM EGI Cooling Technology (China) Co. Ltd., MVM EGI Cooling Systems Trading (Beijing) Co. Ltd.

SZOLGÁLTATÁS MVM EGI Zrt.
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3. ábra. A magyar villamosenergia-ipari átviteli hálózat

 alállomás

 erőmű
 750 kV-os vezeték

  400 kV-on üzemelő 750 kV-os vezeték 

 400 kV-os vezeték

  400 kV-os két rendszerű vezeték
  400/220 kV-os két rendszerű vezeték 

 220 kV-os vezeték
  220 kV-os két rendszerű vezeték 

 tervezett

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL GAZDASÁG KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKAZ MVM CSOPORT 
BEMUTATÁSA

A magyar villamosenergia-ipari átviteli hálózat 2021-es állapotát a 3. ábra mutatja be.
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2019 2020
2021

Nyomvonalhossz Vezetékhossz
132 kV 1 065 1 065 1 065 1 279
 
 

egyrendszerű - - 852 852
kétrendszerű - - 213 427
ezekből összesen 
földalatti 

- 0,5 0 0,6

tervezett - - 17 17
1-35 kV 11 373 - - -
 
 

ebből összesen 
földalatti

1 387 - - -

tervezett - - - -
35 kV - 169 169 178
 
 

ebből összesen 
földalatti

- 5 7 7

tervezett - - - -
20 kV - 11 248 11 310 12 290
 
 

ebből összesen 
földalatti

- 862 978 979

tervezett - - - -
10 kV - 571 587 586
 
 

ebből összesen 
földalatti

- 567 584 582

tervezett - - - -
0,4 kV 15 557 15 589 15 656 19 175
 
 

ebből összesen 
földalatti

1 963 2 009 2 094 3 517*

tervezett - - - -

Az átviteli hálózat távvezetékeinek hosszát a 3. táblázat, míg az elosztóhálózat távvezetékeinek hosszát a 4. táblázat mutatja be.

2019
2020 2021

Nyomvonalhossz Vezetékhossz Nyomvonalhossz Vezetékhossz
750 kV 266 266 266 266 266
 egyrendszerű 266 266 266 266 266
 kétrendszerű - - - - -
 tervezett - - - - -
400 kV 2 994 2 298 2 994 2 323 3 021
 egyrendszerű 1 601 1 601 1 601 1 625 1 625
 kétrendszerű 1 393 697 1 393 698 1 396
 tervezett 149 26 26 - -
220 kV 1 394 1 099 1 394 1 099 1 394
 egyrendszerű 805 805 805 805 805
 kétrendszerű 589 294 589 294 589
 tervezett 22 - - - -
132 kV 199 142 199 159 216
 egyrendszerű 85 85 85 101 101
 kétrendszerű 114 57 114 57 115
 ezekből összesen földalatti 17 17 17 17 17
 tervezett - - - - -

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

4. táblázat. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. elosztó hálózati távvezetékeinek hossza 
feszültségszintek szerint (km)
* 1 397,1 km közvilágítási kábelhossz figyelembevételével.

GRI EU4
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Irányítási struktúra

Az MVM Csoport irányítása
A 2020. év folyamán megtörtént az MVM Csoport vállalatirányítási és szabályozási 
rendszerének átfogó felülvizsgálata, melynek eredményeként az MVM Zrt. Egyedüli 
Részvényese jóváhagyta az MVM Csoport új governance modell koncepcióját. A 2021. 
március 1. napján hatályba lépett új governance rendszer a stratégiai holding modell 
mentén szerveződik, melyben az irányítás jogi alapját tekintve a hangsúly az elismert 
vállalatcsoporti működésről az MVM Zrt. tulajdonosi minőségére alapított irányításra 
helyeződött át.

Az MVM Csoport vállalatirányítási rendszere a tulajdonosi minőségen alapul és hatálya 
az MVM Zrt. Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti többségi 
befolyása alá tartozó társaságokra terjed ki, ugyanis e társasági kör tekintetében ren-
delkezik az MVM Zrt. közvetlenül, vagy közvetve irányítási jogokkal.

Az MVM Zrt. a többségi befolyása alá nem tartozó társaságokat, befektetésként kezeli. 
Ezen társaságok legfőbb szervi döntéshozatala, valamint a döntéshozatalban történő 
közreműködés során az MVM Zrt. a befektetés értékét és jelentőségét mérlegeli. Ennek 
megfelelően a holdingközpont az MVM Csoport érdekeinek képviseletét – a tulajdonosi 
minőségből eredően rendelkezésre álló jogi eszközökön keresztül – az MVM Zrt.-n belüli 
hatásköri szabályok szerinti kijelölt vezető útján látja el.

Az MVM Csoport irányításának két pillére
Az MVM Zrt. az MVM Csoport működését a tulajdonosi elvárásoknak és a csoportop-
timumnak megfelelően működtetett vállalatirányítási rendszer által biztosított keretek 
között irányítja. Az MVM Csoport vállalatirányítási rendszere az alábbi két pilléren alapul:
−  az üzletági irányításon, valamint
−  a funkcionális területi irányításon.

Azon társaságok vonatkozásában, melyek nincsenek besorolva egyetlen üzletág alá sem, 
az MVM Zrt. a tulajdonosi joggyakorláson és a funkcionális területi irányítás által nyújtott 
eszközökön keresztül közvetíti a tulajdonosi elvárásokat a társaság felé. Az MVM Csoport 
nemzetközi jelenléte esetén – vagyis egyes külföldi székhellyel rendelkező társaságok 
vonatkozásában – e tevékenységének ellátása a székhely szerint irányadó jogrendszer 
keretei között, speciális szabályozási keretek között történik.

Üzletági irányítás, tulajdonosi joggyakorlás
Az MVM Zrt. az MVM Csoport értékteremtő tevékenységeit és ezeket ellátó társaságok 
működését üzletági struktúrába rendezve irányítja és koordinálja. Az üzletág társaságokon 
átívelő irányítási kategória, melyet az adott üzletág szempontjából releváns értékteremtő 
tevékenységeket ellátó társaságok alkotnak.

Az üzletágat – a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – az üzletágvezető irányítja, 
tevékenységét a stratégiai irányokkal összhangban látja el. Az üzletágvezető felelőssége 
és jogkörei alapvetően az üzletág holdingközponti feladatainak ellátásához kapcsolód-
nak, ugyanakkor felelősséggel tartozik az üzletág teljesítményéért, mely felelőssége 
differenciált és az üzletági sajátosságokhoz igazodik.

Az MVM Csoporton belül a társaságok irányításának legfőbb jogi eszköze a tulajdonosi 
joggyakorlás, mely az adott társaságban – közvetlenül, vagy közvetetten – fennálló 
részesedéshez igazodik. Az irányítás terjedelmét a hatályos jogszabályi rendelkezések, 
a társaságok létesítő okirata, valamint egyes társaságok vonatkozásában a tulajdonosi 
jogok gyakorlásának átengedésére irányuló megállapodások határozzák meg.

Az MVM Csoportba tartozó valamennyi társaság vonatkozásában az MVM Zrt. szer-
vezetén belül kijelölésre kerül egy vezető, aki – irányítási szempontból – az alá rendelt 
társaságok tulajdonosi joggyakorlója. Az üzletágba sorolt társaságok esetében az adott 
üzletág vezetője az üzletágba tartozó társaságok tulajdonosi joggyakorlója is egyben. Az 
üzletágba be nem sorolt társaságok vonatkozásában a tulajdonosi joggyakorlás szolgál 
az MVM Csoport stratégiájának és jövőképének megvalósítása érdekében a társasággal 
szemben megfogalmazott tulajdonosi elvárások előírására, érvényesítésére.

A tulajdonosi joggyakorló irányítási tevékenysége a joggyakorlása alá tartozó társaságok 
felé közvetlenül vagy közvetetten nyilvánul meg, így megkülönböztetendő a közvetlen és 
a közvetett tulajdonosi joggyakorló. Előbbi esetében az MVM Zrt. a társaság tulajdonosa 
vagy a társaság közvetlen tulajdonosával kötött megállapodás útján az MVM Zrt. gyako-
rolja a közvetlen tulajdonost megillető egyes jogokat. Közvetett tulajdonosi joggyakorlás 
a társaság közvetlen tulajdonosán keresztül történik.

Az MVM Zrt. szervezetén belül a tulajdonosi joggyakorló személyéről az MVM Zrt. 
elnök-vezérigazgatója jogosult dönteni, azaz saját magát vagy más vezetőt tulajdonosi 
joggyakorlóként kijelölni. 

GRI 102-18
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A gazdasági, környezeti és társadalmi hatások azonosítása és 
kezelése és a felelős vezetők a gazdasági, környezeti és társadalmi 
témákban
Az MVM Zrt. szervezeti egységeinek feladat- és hatásköreinek elhatárolását rögzítő 
alapvető dokumentum a társaság szervezeti és működés szabályzata. A szabályzat ren-
delkezései szerint a gazdasági tárgykörök irányítását a gazdasági vezérigazgató-helyettes 
látja el, míg a környezeti témáért a jogi, vállalatirányítási és koordinációs vezérigazga-
tó-helyettes, a társadalmat érintő feladatokért a csoportszintű kommunikációs igazgató, 
illetve a humánerőforrás és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes felelős. 

A gazdasági vezérigazgató-helyettes a tulajdonosi elvárások szerint tervezi és irányítja 
az MVM Csoport gazdálkodását, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítja a 
társaságcsoport gazdasági és elszámolási folyamatainak működését és fejlesztését. A 
gazdasági vezérigazgató-helyettes a 2021. év folyamán ellátta a központi szabályozó 
dokumentumokban megfogalmazott finanszírozási és treasury, kontrolling, számviteli és 
adózási, pénzügyi kockázatkezelési területek szakmai irányítását. Gyakorolta a központi 
szabályozó dokumentumokban foglalt jogköröket, és elvégezte a folyamatszponzori fel-
adatokat a szakterülethez tartozó szabályzatok vonatkozásában. 

A jogi, vállalatirányítási és koordinációs vezérigazgató-helyettes – egyéb feladatai 
mellett – irányítja az MVM Zrt. jogszabályokból fakadó környezetvédelmi feladatainak 
és kötelezettségeinek ellátását, valamint biztosítja, hogy az MVM Zrt. szerződéseiben a 
környezetvédelmi szempontok az elvárt mértékben érvényesítésre kerüljenek. Felelős az 
évente kiadásra kerülő, fenntarthatósági teljesítményt bemutató csoportszintű jelentés 
elkészítéséért.

A humánerőforrás és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes kapcsolatot tart a szociális 
partnerekkel, így különösen az MVM Csoport szakszervezeteivel és üzemi tanácsaival, 
képviseli az MVM Csoportot a kollektív szerződéssel, üzemi megállapodással és a bér-
tárgyalással kapcsolatos egyeztetéseken. A csoportszintű kommunikációs igazgatóval 
együttműködve a humánerőforrás és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes felel a belső 
kommunikáció HR vonatkozású feladatainak végrehajtásáért. 

A csoportszintű kommunikációs igazgató felelős az MVM Zrt., valamint az MVM Csoport 
egységes, csoportszintű employer brand, valamint a kommunikációs és márka straté-
giájának megalkotásáért, végrehajtásáért és végrehajtatásáért. Csoportszinten össze-
fogja az MVM Csoportba tartozó társaságok által folytatott támogatási, adományozási, 
szponzorációs (CSR) tevékenység végzésének keretrendszerét. 

Összeférhetetlenség
Az összeférhetetlenségek elkerülése érdekében az MVM Csoport a Ptk. rendelkezéseit 
alkalmazza. E tárgyban csoportszinten az Etikai Kódex, a Kollektív Szerződés, valamint 
a beszerzési tevékenységet szabályozó központi irányelv tartalmaznak előírásokat a 
munkavállalókkal szemben. Az egyes társaságok vonatkozásában a létesítő okiraton 
felül – a csoportszinten érvényesülő szabályokkal összhangban – a társasági kollektív 
szerződések, illetve a belső szabályozó dokumentumok rögzítenek előírásokat az össze-
férhetetlenséggel kapcsolatban. Ez utóbbi vonatkozásában kiemelendő az MVM Zrt. 
összeférhetetlenségi belső szabályzata, melynek célja azon potenciális érdekkonfliktusok 
azonosítása, amelyek az MVM Zrt. munkavállalóit, vezető tisztségviselőit, felügyelőbi-
zottsági tagjait érinthetik, továbbá azoknak az eljárásoknak a meghatározása, amelyek 
az e helyzetekből adódó kockázatok kezelése során követendőek. A szabályzatban irány-
mutatás található pl. a munkavállalóktól elvárt magatartásra, a gazdasági érdekeltség 
szerzésére, valamint további munkaviszony létesítésére vonatkozóan is.

Értékek

Értékek, alapelvek, standardok és viselkedési normák
Az MVM Csoport működése a tisztesség, a jogszabályoknak és a tulajdonosi elvárá-
soknak való szigorú megfelelés és az egyén tiszteletének alapelveire épül. Eredményes 
tevékenységének, valamint hazai és nemzetközi elismertségének, jó hírnevének záloga 
munkavállalóinak tudása, tapasztalata, tehetsége, kiemelkedő teljesítménye, az MVM 
Csoport iránti elkötelezettsége és a cégcsoport által vallott értékek érvényesítése.  
Az MVM Csoport üzleti partnereivel (vevőkkel, beszállítókkal és szolgáltatókkal), 
valamint a kormányzati és felügyeleti szervekkel kialakult bizalmi kapcsolatot is csak a 
munkavállalók kötelezettségvállalásával, magas szintű teljesítményével és személyes 
tisztességével lehet hosszú távon megőrizni. 

Az MVM Csoport akkor tud sikeres, nemzeti, regionálisan meghatározó, integrált energi-
aipari cégcsoportként számottevő értéket létrehozni, ha etikai kérdésekben is ugyanolyan 
magas szintű elvárásokat támaszt munkavállalói felé, mint szakmai téren.

Az Etikai Kódex 2015. november 19-e óta olyan magatartási szabályokat, elveket rögzít, 
amelyek elősegítik a Csoport hiteles és felelősségteljes működését, és amelyek általános 
igazodási pontként a jogi normákon túlmutató követelményeket jelentenek, valamint 
betartásuk valamennyi munkavállalótól, munkaerő-kölcsönzés, illetve munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, tisztségviselőitől, valamint az MVM Csoport 
képviseletében eljáró személytől elvárt.

GRI 102-25Funkcionális területi irányítás
Az MVM Csoport irányítási rendszerének második pillérét a funkcionális területi irányítás 
képezi. Az MVM Zrt. ezen irányítási tevékenységének középpontjában az adott funkció 
csoportszinten történő egységes szakmai színvonalon történő irányítása áll, mely jogi 
és szabályozási oldalról biztosított eszközökön keresztül valósul meg.

A funkcionális területek, mint specifikus szakmai támogatást nyújtó szakterületek az alájuk 
tartozó adott funkciót csoportszinten egységesen, üzletágakon átívelően önállóan működtetik 
és központilag irányítják. Tevékenységük központi eleme a társasági és csoportszintű működési 
sikerekhez való hozzájárulás elősegítése érdekében, az üzleti igények megértése mellett, az 
abban foglaltak megvalósításának támogatása, melyet egységes színvonalon és módszertani 
háttérrel látnak el, hangsúlyt fektetve a csoportszinten optimalizálható tevékenységekre. 

A funkcionális területi irányítás a központi szabályozókon keresztül történik, az MVM 
Csoport hierarchikus szabályozási rendszere a következő:
−  Központi Irányítási Kódex: Az MVM Csoport irányítási rendszerének jogi alapjait, az 

egységes irányítási modell alapelveit, és az MVM Csoport központi szabályozási rend-
szerének keretszabályait meghatározó, a központi szabályozói hierarchia legmagasabb 
szintjén elhelyezkedő dokumentum.

−  Központi irányelvek: A Központi Irányítási Kódexben rögzített funkcionális területek 
tevékenységének tekintetében az MVM Csoporton belül egységesen szabályozandó, 
kötelező minimum előírásokat rögzítő rövid, tömör dokumentumok. A funkcionális 
területi tevékenység csoportszintű működésének alapvető feltételeit, elvárásait rögzíti 
a társaságok, illetve az MVM Zrt. mint holdingközpont munkaszervezete felé.

−  Központi eljárásrendek: A központi irányelvhez kapcsolódó, egyes témaköröket csoport-
szinten egységesen, röviden, folyamatjelleggel szabályozó dokumentumok. A központi 
irányelv előírásaihoz kapcsolódhat, amennyiben egyes témakörök folyamatalapú, rész-
letesebb szabályozása szükséges. Nem feltétel, hogy a központi irányelvhez minden 
esetben tartozzon központi eljárásrend. 

−  Társasági belső szabályozók: A társaságok (köztük az MVM Zrt.) – a központi szabá-
lyozói keretrendszerhez illeszkedően – saját hatáskörben társasági szintű szabályozó 
dokumentumokat adnak ki belső működési folyamataik szabályozására, illetve a társa-
ságokon belüli feladatok és felelősségek elhatárolására, melyek illeszkednek a központi 
szabályozási rendszerbe és hierarchiába. 

A központi funkcionális területek a fentieken túlmenően meghatározhatnak a központi 
irányelvekben nem szabályozott további ajánlásokat, iránymutatásokat a társaságok 
számára, melyek betartása nem kötelező érvényű.
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Minden társasági első számú vezető feladata, hogy a saját társaságának munkavállalói 
oktatás keretében megismerjék az Etikai Kódex rendelkezéseit a központi online tananyag 
elsajátításával vagy tantermi oktatás keretében.

Az etikai kultúra kialakításában kiemelkedő szerepe van az MVM Csoport minden egyes 
munkavállalójának, illetve a vezetők személyes példamutatásának.

Az MVM Csoport a következő értékeket képviseli:
−  Felelősség: Felelősségvállalás az eredményekért, bátor kiállás nehéz helyzetekben 

is. Megfelelő és időbeni döntések meghozatala, amelyek segítik a szervezet fejlődését. 
−  Együttműködés és bizalom: Partneri kapcsolatok kiépítése és másokkal történő 

együttműködés a közös célok elérése érdekében. Mások bizalmának elnyerése becsü-
letesség, integritás és hitelesség révén. 

−  Ügyfélközpontúság: Szoros, stabil külső és belső ügyfélkapcsolatok kiépítése és 
ügyfélközpontú megoldások javaslata. 

−  Elköteleződés: Elköteleződés a jövőkép és stratégia iránt. Motiváló légkör teremtése, 
ahol az emberek a legjobbjukat adják, hogy segítsék a szervezeti célok elérését.

Az MVM Csoport munkatársaitól elvárt magatartási normák:
−  Törvényesség és szabálykövetés
−  Az MVM Csoport jó hírnevének megőrzése
−  Tisztességes, átlátható működés
−  Üzleti ajándék, figyelmesség nyújtása, elfogadása, viszonzása során jogszerű és etikus 

magatartás tanúsítása
−  Információ- és adatvédelemi szabályok betartása
−  Összeférhetetlenségi szabályok betartása
−  Vállalati tulajdon védelme
−  Közéleti szerepvállalás során az MVM Csoport érdekeit nem veszélyeztető magatartás tanúsítása.

Az MVM Csoport valamennyi munkatársára vonatkozó magatartás normákon túl a vezetői 
munkakörben dolgozókkal szemben további elvárások érvényesülnek, mint;
−  Személyes példamutatás
−  Beosztottakkal való megfelelő kapcsolat
−  Együttműködő kapcsolat más szervezeti egységekkel, vezetőkkel
−  Feladataik elvégzésében a munkavállalók támogatása
−  Jogi és morális kötelességeik teljesítése, valamint ugyanez munkavállalóitól való elvárása
−  Vezetői döntésekben szakmai szempontok érvényesítése

Mechanizmusok az etikai kérdésekhez kapcsolódó kérdések  
és aggályok megfogalmazásához
Az MVM Csoport minden munkavállalójától jogkövető magatartást, a jogszabályok, a 
csoportszintű és belső szabályozó dokumentumok rendelkezéseinek betartását, a Csoport 
érdekeivel és etikai normáival összhangban álló tevékenységet vár el.

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:
Jogsértést bárki bejelenthet az alábbi módokon:
−  Szóban, személyesen 
−  Írásban, anonim módon, postai úton megküldött levélben 
−  E-mailben 

A bejelentések minden esetben a csoportszintű etikai felelőshöz érkeznek. A Megfelelést 
Támogató Szervezet a bejelentést bizalmasan kezeli, a bejelentőt, a bejelentés ténye 
miatt nem érheti hátrány. A bejelentés nyomán indokolt esetben az Etikai Bizottság dönt 
az etikai vétség megállapításáról és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.

Személyes adatok védelme

Az MVM Csoport irányítása átalakulásával összefüggő adat-
védelmi szabályozások frissítése
−  Az előző években használt adatvédelmi csoportszintű szabályzat 

2021-ben átalakításra került adatvédelmi központi irányelvvé, 

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

Mértékegység 2020 2021

Személyes adatokkal való visszaéléses esetek száma db 110 194

külső szervezettől érkező panasz db 2 23

jogosnak bizonyult db 2 15

jogtalannak bizonyult db 0 8

szabályozó szervtől érkezett panasz db 4 6

jogosnak bizonyult db 4 2

jogtalannak bizonyult db 0 4

Az azonosított ügyfél adatszivárgás, -lopás, -vesztés (ügyfelek száma) fő 0 145

amelyet a tagvállalatok az év során leképeztek belső adatvédelmi szabályzataikká. 
Külföldi tagvállalatok számára az adatvédelmi központi irányelvből angol nyelvű 
fordítás rendelkezésre áll, amit a saját országuk jogrendjéhez igazítva alkalmaznak.

Adatvédelmi incidensek kezelése
−  2021. évben az MVM Csoportban összesen 194 adatvédelmi incidens történt, melyek 

közül 4 esetben volt szükséges bejelentést tenni az adatvédelmi hatóság részére.
−  Adatvédelmi bírságolásra nem került sor 2021-ben.
−  A tárgyidőszakban is gyakori volt a végfelhasználók részére energiát szolgáltató tár-

saságaink nevében tapasztalható visszaélési próbálkozások száma. Azonban nem 
fordult elő, hogy a társaságainktól származó adatforrásból szereztek volna meg csalók 
illetéktelenül személyes adatokat.

Hatósági eljárások
−  2021. évben a több mint 8 millió ügyféllel rendelkező MVM Csoportnál 6 esetben 

indult adatvédelmi hatósági eljárás adatvédelmi panaszok kivizsgálására.

Adatvédelmi tudatosság növelése
Az MVM Csoportba belépő új munkavállalók számára adatvédelmi oktatás rendszeresített.
A visszaélésekkel, adatok elvesztésével kapcsolatos adatokat az 5. táblázat mutatja be. 
Az előfordult adatvédelmi események növekedése az MVM Csoport külföldi és belföldi 
ügyfélszámának jelentős – több milliós – gyarapodásával magyarázható.

Az MVM Csoporton belüli részletesebb adatkezelési szabályokról az alábbi linkeken lehet 
tájékozódni: https://www.mvm.hu/Rolunk/KozerdekuInformaciok/AdatkezelesiTajekoztatok;
https://www.mvmnext.hu/adatvedelem.

5. táblázat.  Az ügyfelek személyes adataival kapcsolatos indokolt panaszok
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A korrupció kiküszöbölése, korrupciós események száma  
és a megtett intézkedések
Az MVM Csoport kiemelt figyelmet szentel tevékenysége jogszabályi, erkölcsi és etikai 
kérdéseinek. Az MVM Csoport működése a tisztesség, a törvényeknek 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 cégcso-
port által vallott értékek érvényesítése. Az üzleti partnereinkkel, valamint a kormányzati 
és felügyeleti szervekkel kialakult bizalmi kapcsolatot csak a munkavállalók kötelezett-
ségvállalásával, személyes tisztességével lehet hosszú távon megőrizni.

Az MVM Csoport működése során nem csak a hatályos korrupcióellenes törvények, 
jogszabályok szerint jár el, hanem létrehozta saját Etikai Kódexét, mely többek között 
részletesen szabályozza a munkavállalóktól, a beszállítóktól, üzleti partnerektől elvárt 
viselkedési, etikai normákat. Továbbá kialakításra került a compliance funkció, mely szintén 
hozzájárul a korrupciós kockázatok kezeléséhez. 

Az MVM Csoport törekszik arra, hogy beszállítóival és üzleti partnereivel olyan kapcsola-
tot 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 megenge-
dett eszközöket használja. A beszállítók kiválasztása 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 vonatko-
zólag. Részletes szabályzatok határozzák meg a beszállítókkal történő üzletkötés menetét, 
a szállítók minősítése szigorú szempontrendszer szerint történik. Új beszállítókkal való 
szerződéskötés előtt több terület a saját szempontrendszere alapján minősíti a beszállító 
jelölteket, és csak abban az esetben kerül a szerződéskötésre sor, ha minden egyes – a 
vizsgálatban részt vett – szervezeti egység pozitív módon minősítette a beszállítót. 

A munkavállalóknak kötelessége a korrupciós szándékra utaló körülményeket haladék-
talanul írásban, vagy az erre a célra kialakított telefonszámon bejelenteni. 

A bejelentést tevő munkatárs és az érintett munkatársak adatait bizalmasan kezeli a 
társaság. Az MVM Csoportnál egyetlen munkavállalót sem érhet hátrány, vagy bármi-
lyen egyéb diszkrimináció annak következtében, hogy jóhiszemű módon szolgáltat ilyen 
információt. Az MVM Csoport törekszik arra, hogy mind szóbeli, mind elektronikus alapú 
oktatások formájában a korrupcióval kapcsolatos ismereteket átadja, és az ellene való 
küzdelem formáival megismertesse a munkavállalókat. Ennek érdekében – többek között 
– minden új belépőnek el kell végeznie egy elektronikus alapú biztonságtudatossági tan-
folyamot, mely humán és információbiztonsági ismereteket tartalmaz, és foglalkozik a 
korrupció jelenségével is (vesztegetés, összeférhetetlenség, ajándékozás, adományozás).

Minden munkatárs köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek, 
ha ő vagy közeli hozzátartozója a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban 
álló, illetve a munkáltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságnak 
korlátlanul felelős tagja, többségi-, meghatározó tulajdonosa, vezető tisztségviselője, 
vagy a teljesítésbe bevont munkatársa, megbízottja, alvállalkozója, 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 összeférhetetlenségi ok keletkezését haladéktalanul köteles bejelen-
teni, és az összeférhetetlenséget 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 beszál-
lítókra egyaránt kiterjed.

További korrupcióellenes lépés a felvételre jelentkező leendő munkavállalók biztonsági 
szempontú átvilágítása. A folyamat részét képezi a biztonsági beszélgetés, a referen-
ciák, a múltban előforduló esetleges negatív események felderítése és ellenőrzése is.  

A biztonsági interjú kiterjed a korábbi munkahelyeken végzett feladatokra, tevékenysé-
gekre, összeférhetetlenségi kérdésekre is.

Ezen felül meghatározott kötelezetti kört érintően nemzetbiztonsági ellenőrzés is szol-
gálja a korrupciós kockázatok szűrését, csökkentését. 

Korrupciós események száma és a megtett intézkedések
2021-ben az MVM Csoport tagvállalatainál, valamint az MVM Zrt.-ben korrupciós 
cselekmények elkövetése, vagy ilyen cselekmények gyanúja miatt nem indult eljárás, 
illetve ilyen tárgyú megkeresés hatóságoktól sem érkezett. 

Adatszivárgással, jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatos incidensek miatt több belső 
eljárás is folyt, melyek a szükséges intézkedések megtételével zárultak. Ezen felül közér-
dekű adatigénylések is érkeztek az MVM Zrt.-hez különböző témákat érintően, melyeket 
a társaság a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően megválaszolt.

A versenyellenes viselkedés megakadalyozása
Az MVM Zrt. az MVM Csoport – Közép-Európa tizenharmadik leg-
nagyobb vállalatcsoportja – holding társasága. Feladata többek 
kezelni és felügyelni az MVM Csoport vagyonát, továbbá irányítani 
és ellenőrizni az MVM Csoport működését. 

A versenyjog az alábbiak szerint bír relevanciával az MVM Zrt. életében:
−  Az MVM Csoport tovább szeretne nőni, és a terjeszkedési stratégiájának kidolgozása 

és megvalósítása kapcsán kiemelten fontos a fúziókontroll által szabott akár nemzeti, 
akár európai uniós korlátokra való felkészülés;

−  Azáltal, hogy az MVM Csoport az elmúlt években dinamikus növekedésen ment keresztül, 
és ezt a növekedést a továbbiakban is folytatni kívánja, így regionális szinten is egyre 
meghatározóbb kíván lenni, vizsgálandó, hogy mi az a pont, amikor már egy esetleges 
piaci erőfölényes helyzetbe kerülhet;

−  Tekintettel az MVM Csoport kiterjedtségére, a kartellek miatt indításra kerülő verseny-
jogi eljárások kockázatát is szükséges menedzselni;

−  Tekintettel arra, hogy az MVM Zrt. 100%-os állami tulajdonban van, az állami támoga-
tási intézkedések és Európai Uniós tiltott állami támogatások nyújtásának előírásaira 
is kiemelten fontos figyelmet kell fordítani.
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Az MVM Zrt. elkötelezett a prudens magatartás tanúsítása iránt, ezért a versenyjogi 
kockázatainak mihamarabbi teljeskörű feltárására és kezelésére törekszik. Ennek kere-
tében az MVM Zrt. – mint projektgazda – elindította az MVM Csoport átfogó versenyjogi 
elemzése és versenyjogi stratégiájának kidolgozása iránti programot, amelynek keretében 
többek között a fentiekben körülírt kockázatok kerülnek megcímzésre.

Az MVM Zrt.-nek egy olyan versenyhatósági eljárásról van tudomása, amelyben a ver-
senyhatóság gazdasági versenyt korlátozó megállapodás gyanúja miatt indított ver-
senyfelügyeleti eljárásában egy MVM Csoportba tartozó társaság érintettként szerepel. 
Mindazonáltal ez az érintettség egyelőre kizárólag adatszolgáltatás kapcsán áll fenn.

Környezeti megfelelés és politika
Az MVM Csoport nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre. A környezeti politikájában 
többek között kötelezettséget vállal arra, hogy:
−  a villamos- és hőenergia termelése során támogatja az Európai Unió elvárásainak 

megfelelően kitűzött különböző nemzeti klímapolitikai célok elérését, valamint a min-
denkor hatályos különböző nemzeti klíma- és energiastratégiai tervekben és doku-
mentumokban (pl. Nemzeti Energiastratégia) foglaltak megvalósítását;

−  folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (EU-s és a működését érintő 
egyes országokban hatályos) jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági és belső 
előírásoknak, és ezt partnereitől is elvárja; 

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

−  tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan figyelemmel kíséri, 
törekszik a negatív hatások megelőzésére, valamint a kockázatok minimalizálására, 
azok elfogadható szintre való csökkentésére;

−  feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékenységeket, 
amelyek jelentős mértékű hatást fejtenek/fejthetnek ki a környezetre;

−  környezetvédelmi teljesítményének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével az 
energiahatékonyságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának észsze-
rűsítését célozza meg;

−  törekszik a környezetkímélő, alternatív technológiák és eljárások széleskörű elter-
jesztésére, valamint az energiahatékony és környezettudatos energiafelhasználási 
módszerek megismertetésére;

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

−  az éves fenntarthatósági teljesítményt bemutató jelentésével (Integrált Jelentés) rend-
szeresen tájékoztatja érdekelt feleit tevékenységeinek környezeti hatásairól, illetve az 
elért eredményeiről;

−  folyamatosan fejleszti a munkatársai és partnerei szakmai felkészültségét, gondoskodik 
a fenntartható gazdaság és a környezet védelme iránti elkötelezettségük, környezet-
tudatosságuk fejlesztéséről;

−  folyamatos párbeszédet folytat az érdekelt felekkel, együttműködik a közigazgatási 
szervekkel a környezetszennyezés, valamint a veszélyhelyzetek megelőzése és elhá-
rítása érdekében;

−  részt vállal a környezetvédelmi/fenntarthatósági célú társadalmi kezdeményezésekben;
−  támogatja társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését, működ-

tetését, valamint folyamatos fejlesztését.

A csoportszintű politika a vállalatcsoport minden tagjára érvényes. Az MVM Csoport 
rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikának való megfelelést.

Környezeti megfelelés
Az MVM Csoport létesítményeinek üzemeltetését a kezelési utasításokban, a műszaki 
dokumentációkban és a vonatkozó jogszabályokban, engedélyekben foglalt követelmé-
nyek betartása mellett végezi. 

Az MVM Csoport tagvállalatainak vezetői elkötelezettek a környezetvédelemmel kap-
csolatos megfelelés folyamatos fenntartásában, és fontosnak tartják a csoportról és 
annak tagjairól kialakult pozitív kép megőrzését. A vezetői megközelítés értékelése 
az adott projektek sikeressége és a kapcsolódó gazdasági és technológiai számítások 
alapján történik. 

Az MVM Csoportban 24 társaság működtet az MSZ EN ISO 14001-es szabvány sze-
rinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR), amely rendszereket folyamatosan 
fejlesztenek. A társaságok vezetősége felel a KIR eredményességéért. Az MSZ EN ISO 
14001-es szabvány egyik alapvető jellemzője a környezetvédelmi teljesítmény folya-
matos fejlesztése, mely a környezeti célok elérésével és a KIR vagy bármely összetevője 
általános erősítésével érhető el. 

Az elővigyázatosság elvének érvényesülése a szervezet tevékenysége során
Az MVM Csoport nagy kockázatú iparág piaci szereplőjeként elkötelezett a magas szín-
vonalú kockázatkezelésben és a kockázatok elfogadható határokon belül tartásában, a 
legjobb iparági gyakorlatnak megfelelően.

Állami tulajdonú vállalatcsoportként a prudens működés elvét követve, alapvetően 
alacsony kockázat felvállalására törekszik, ugyanakkor a stratégiai célkitűzései kapcsán 
olyan új helyzetekkel szembesül, ahol más, korábban nem ismert kockázatok is megjelen-
hetnek. Az MVM Csoport vezetése ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felmerülő 

kockázatokat beazonosítsa és szisztematikusan kezelje mind az egyes projektek mind 
az operatív munka során.

A kockázatkezelés célja az MVM Csoport hosszú távú sikeres működésének támoga-
tása az ezt befolyásoló kockázatok feltárása és az azokra adott megfelelő intézkedések 
meghozatala. 

A legtöbb tagvállalatnál integrált kockázatkezelési rendszer is működik, mely során 
felmérésre és értékelésre kerülnek a folyamatokban rejlő kockázatok és kontrollok, 
szükség esetén intézkedések kerülnek megfogalmazásra a kockázatok elvárt szintre 
történő csökkentése érdekében.

A tagvállalatok további eszközökkel biztosítják az elővigyázatosság elvének 
érvényesülését:
−  létesítési munkák során, a projektek tervezésekor meghatározásra és értékelésre kerülnek 

a jelentős kockázatok, amelyek jelentős befolyással bírhatnak a projekt sikerességére
−  projektmenedzsment, projektkontrolling (Red Flag riport, megvalósíthatósági tanul-

mány, minőségbiztosítási terv)
−  átvilágítások, analitikák (pl. SWOT analízis)
−  független felülvizsgálatok
−  auditált integrált irányítási rendszerek működése
−  nemzetközi normák, standardok betartása
−  megelőzési, vészhelyzeti és kárelhárítási tervek, válságkezelés, rendkívüli helyzetekkel 

kapcsolatos eljárásrendek, katasztrófa-védelmi gyakorlatok, telephelyi tűzriasztási 
gyakorlatok

−  felelősségbiztosítások (pl. kárfelelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, szakmai felelős-
ségbiztosítás) megkötése

−  beszállító partnerek elő és utóminősítése
−  rendszeres képzések (pl. munkavédelmi oktatások)
−  hosszútávú szerződések kötése
−  üzemi területek védelmét biztosító őrzés-védelem kialakítása
−  24 órás diszpécser szolgálat
−  alternatív telephelyek kialakítása
−  üzletmenetfolytonossági rendszer működtetése
−  információbiztonság, infóvagyon védelem
−  munka és tűzvédelem
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Pénzügyi és partnerkockázatok kezelése

Az MVM Csoport által alkalmazott kockázatkezelési módszer nemzetközi szabványokon 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 kockázat-
kezelési politikával összhangban az MVM Zrt. illetékes szervezeti egységének feladata, 
hogy a leányvállalatokkal együttműködve meghatározza a pénzügyi kockázatkezelési 
és partnerkockázat-kezelési keretrendszer MVM Csoportszintű alapelveit, módszertani 
megközelítéseit, és definiálja az egyes MVM Csoportszintű és leányvállalati szereplők 
felelősségi és hatáskörét. 

Minden leányvállalatnak azonosítania szükséges a tevékenysége során felmerülő kocká-
zatokat. 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 szakmai nyomon követését, továbbá 
a felső vezetés számára készülő rendszeres beszámolók biztosítják a legjelentősebb 
kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglétét és azok 
rendszeres nyomon követését. 

A nyereségesség és pénzügyi stabilitás fenntartásának érdekében célzott pénzügyi és 
piaci kockázatkezelési eljárásaink vannak az azonosított kockázatok kezelésére. Az azo-
nosítandó kockázatok főbb jellemzőik szerint az alábbi kategóriákba sorolhatók: 
−  Devizakockázat: Az MVM Csoport devizakockázatai jellemzően valamely forinton kívüli 

fizetőeszközben megvalósuló ügyleteivel összefüggésben keletkeznek. 
−  Tömegáru-kockázat: Az MVM Csoport tömegáru kockázatai jellemzően a villamos 

energia, földgáz, olajtermék, CO2-kvóta kereskedelmi tevékenységével összefüggés-
ben keletkeznek. 

−  Partnerkockázat: Az MVM Csoport partnerkockázatai jellemzően az üzleti (pl. keres-
kedelmi, banki, biztosítói, befektetői és egyéb) partnereivel folytatott tevékenységével 
összefüggésben keletkeznek

−  Kamatkockázat: Az MVM Csoport kamatkockázatai jellemzően a külső adósságának 
kezelésével összefüggésben keletkeznek.

A kereskedelmi üzletágnak, és így az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-nek is szá-
mottevő kulcsfontosságú hatással kell számolnia mind szabályozói (pl. Téli energiacso-
mag, Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer), mind üzleti oldalon (pl. növekvő 
fogyasztási trendek, ugrásszerűen növekvő világpiaci árak). Kockázatként értékelhetők 
az esetleges árszabályozási változások, az energia árak további emelkedése, a verseny-
társak térnyerése, az EU által előirányzott energiahatékonysági szabályozásoknak (pl. 
Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer) való megfelelés és a piaci pozíció megőrzése 
a változó piaci környezetben. A szervezet ezen kockázatok kezelésére számos módon 
törekszik, melyet az MVM Csoportban rejlő szinergia lehetőségek kihasználásával egyre 
több ponton van lehetőség az üzletági és a csoportszintű optimumhoz való közelítéssel 
párhuzamosan végezni. Az MVM Csoport stratégiai célrendszeréhez kapcsolódó üzletági 
akciótervek megvalósítása folyamatban van, ezzel elősegítve a megújulást a hagyomá-
nyos területeken és előmozdítva a fejlődést és a digitalizációt az új, innovatív területeken, 
ezzel csökkentve a hagyományos közműszolgáltatói kockázatok növekvő volumenét és 
segítve az otthonszolgáltatóvá válást. Ezen túlmenően lehetőségként értékelhető az 
aggregátori szerepkörben rejlő potenciálok kiaknázása, valamint az energiaközösségek 
elterjedésében való közreműködés.
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Energiapiaci trendek, kapcsolódó lehetőségek és kockázatok
Az elmúlt évek technológiai és szociológiai megatrendjei az energiaiparra is kihatással 
vannak, új kihívások és lehetőségek elé állítva az iparág szereplőit, valamint a potenciális 
új piacra lépőket. Globálisan a klímaváltozás elleni küzdelem, a városiasodás, az alter-
natív mobilitás fejlődése, a változó ügyféligények, az iparágakon átívelő digitalizáció 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 a dekarbonizáció, 
az elektrifikáció, az energiarendszerek konvergenciája, a decentralizáció, a digitalizáció, 
valamint az egyre demokratikusabbá váló energiarendszerek. Mindezen megatrendek 
hatását a 2021-ben bekövetkezett jelentős energiahordozó áremelkedések is befolyásolják.
2030-ig átalakul a hazai energiamix – többek között – a dekarbonizációs törekvések és az 
elektrifikáció hatására. Ez az MVM Csoport erőművi portfóliójának jelentős átalakulását 
is eredményezi a 2020-as években: a hazai szénkivezetés, a nukleáris kapacitásfenn-
tartás mellett a megújuló portfólió erőteljes bővítése és a rugalmas kapacitások – mint 
például az energiatárolási megoldások – fejlesztése is prioritás.

A finanszírozók oldaláról is egyre szigorúbbak a dekarbonizációhoz kapcsolódó elvárások 
az energetikai vállalatok felé (mint például a szénalapú energiatermelési tevékenyég 
leépítése, ambiciózus – legkésőbb 2020-as évek közepén történő – teljes szénkiveze-
tés). 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. Ennek kere-
tében az MVM Mátra Energia Zrt. telephelyén egy új gázturbinás erőmű létjogosultsága 
hosszú távon biztosított, az erőmű közelében kiépített infrastruktúra és a rendelkezésre 
álló üzemeltető-karbantartó létszámra alapozottan.

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

Az MVM Csoport 2030-ra vonatkozó jövőképe a képességek, az iparági trendek és 
tulajdonosi elvárások mentén fogalmazódik meg, amely szerint karbonsemleges meg-
oldásokra építő energia- és infrastruktúraszolgáltatóvá válik a csoport, és ügyfeleket 
ún. „end-to-end” módon, integrált megoldásokkal szolgálja ki. Jövőkép tekintetében 
regionálisan is szeretne a Csoport vezető szerepet betölteni. Ennek megvalósításához 
szükséges feladatokat a 2030-ig előretekintő stratégia összegzi, amelynek két fő iránya 
az MVM Csoport piaci pozícióinak megerősítése a hagyományos energiapiaci értéklánc 
mentén, valamint a növekedés új piacokon. A stratégiai célrendszer hat, üzletágakon 
átívelő pillérre tagozódik: 
−  tiszta energiatermelés növelése, 
−  digitális transzformáció, 
−  jövőorientált infrastruktúra fejlesztések végrehajtása, 
−  befektetés új üzleti területekbe, 
−  regionális növekedés, valamint 
−  attraktív tőkepiaci befektetési célponttá válás. 
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. 

Társadalmilag is felelős, emberközpontú vállalatcsoport
Az MVM Csoport elkötelezett a fenntartható fejlődést elősegítő célok teljesülésében. 
A társadalmi felelősségvállalás egy, hazánkban az elmúlt évtizedben megjelent és 
elterjedt megközelítés, mely szerint a vállalatok profitérdekeiken túlmenően tekintettel 
vannak a társadalom érdekeire, beleértve tevékenységük ügyfeleikre, beszállítóikra, 
alkalmazottaikra, a környezetre is kifejtett hatását.

Az ehhez kapcsolódó és önkéntesen vállalt sztenderdek, így például az ENSZ Fenntartható 
Fejlődési Céljai túllépnek a jogszabályok által meghatározott vállalati kötelezettsége-
ken. A cselekvés célja a környezeti fenntarthatóság biztosítása, az üzleti szereplőkkel 
érintkező helyi közösségek jólétének és jóllétének, komfortérzetének szem előtt tartása. 
Az MVM Csoport vezetésének törekvése, hogy e kisközösségek biztonságát és fejlődé-
sét elősegítő társaságcsoporttá váljon. Kiemelt mikroközösségi célcsoportként tekint a 
társaságok munkavállalóira is, akik számára felelős munkáltatóként kiszámíthatóságot, 
vonzó szakmai jövőképet kíván nyújtani. 

Az ESG – környezet (Environmental), társadalom (Social) és irányítás (Governance) - 
szempontokat az MVM Csoport stratégiai szinten is kiemelten kezeli. 

A fenntartható fejlődési célok közül az MVM Csoport által felvállalt legfontosabbak 
stratégiai szempontból:
−  Megfizethető és tiszta energia
−  Tisztességes munka és gazdasági növekedés 
−  Ipar, innováció és infrastruktúra 
−  Fenntartható városok és közösségek 
−  Felelős fogyasztás és termelés 

Villamosenergia-piaci trendek: 2021 a rekordok éve
A pandémiás helyzet ellenére a magyar villamosenergia rendszer legfontosabb mutatóit 
tekintve, 2021 kétségtelenül a rekordok éve volt. Megdőlt a bruttó rendszerterhelés, 
teljes éves bruttó villamosenergia-felhasználás korábbi csúcsa, és a napenergia terme-
lésben is meghaladtuk a korábbi rekordokat.

1990 óta több mint 10 százalékkal nőtt a magyar villamosenergia-rendszer terhelése, 
azonban a növekedés nem volt egyenletes, mint pl. nagyobb visszaesés volt 1990-es évek 
elején a szocialista nagyipar összeomlását követően, illetve a 2008-as gazdasági válság 
tovább gyűrűző hatásai miatt. Az elmúlt években a magyar villamosenergia-rendszer 
nyári és téli csúcsterhelése 2020-ig folyamatosan nőtt. Míg 2020. év közepét - áprilistól 
kezdődően - jelentősen befolyásolta a járványügyi intézkedések gazdasági következmé-
nyeként jelentkező terheléscsökkenés, 2020 utolsó hónapjaiban már újból a fogyasztói 
igények gyors növekedése volt megfigyelhető, így 2021-ben is többször megdőlt az 
országos rendszerterhelési csúcs. Az abszolút országos rekordot 2021. december 9-én 
16 óra 45 perccel kezdődő negyedórában regisztrálta a MAVIR ZRt., amikor 7 361 MW 
volt ez az érték, nem különösebben hideg, 0,8 C°-os napi átlaghőmérséklet mellett. 
A 2021-ben mért napi, bruttó, negyedórás átlag csúcsterhelések 7 361 MW-os éves 
maximuma jelentősen meghaladta a 2020-ban mért 7 095 MW-os éves maximumot, 
valamint a 2019-ben mért 7 105 MW-os korábbi történelmi rekord csúcsértéket is. 
A növekedés egyértelmű oka, hogy minden elosztói területen növekedett az ipari és a 
háztartási, valamint kisebb üzleti fogyasztók száma és fogyasztása. Ezzel együtt télen 
a viszonylag enyhe időjárás ellenére a díszkivilágítások, nyáron pedig a légkondicionáló 
berendezések többlet fogyasztása okozhat kiugróan magas értékeket.

A MAVIR ZRt. által regisztrált 2021. évi, előzetes teljes bruttó villamosenergia felhaszná-
lás értéke 46,923 TWh volt, ami szintén abszolút történelmi rekord értéknek tekinthető, 
annak ellenére is, hogy nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k), 
jellemzően napelemek termelését. Az éves átlagos növekmény elérte 3,96%-ot, míg a 
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becsült HMKE termelés értékével és a szökőnappal korrigált éves növekmény 5,09%. 
A havi adatokat vizsgálva a 2021-es teljes bruttó villamosenergia-felhasználás 4 338,5 
GWh-s december havi értéke szintén rekord, éves havi rekord fogyasztásnak számít. 
Ennél nagyobb, 4 345,2 GWh-s havi érték mindössze egyszer fordult elő eddig a MAVIR 
ZRt. történetében, 2020 januárjában.

A fogyasztói igények kielégítése ezúttal sem volt lehetséges import energia nélkül, 
aminek a részaránya 27,18% volt mintegy 1,31 bázisponttal magasabb, mint az előző 
esztendőben.

Az időjárásfüggő megújuló bázison épült hazai erőművi kapacitások közül a naperőmű-
vek termelése folyamatosan nőtt, így közel 7%-os részesedésük volt 2021-ben a hazai 
bruttó termelésből; míg a szélerőművek termelése stabil volt (részesedésük a bruttó 
termelésből megközelítőleg 4% volt). A hagyományos erőművek körében a nukleáris 
blokkok kihasználtsága a legmagasabb, az egyéb gáztüzelésű termelők kihasználtsága 
növekvő, míg a szén-lignit primerforrású termelők csökkenő tendenciát mutattak.
A rendszerszintű szabályozási feladatok ellátásában jelentős szerepet játszó MVM tulaj-
donú gyorsindítású OCGT (nyílt ciklusú gázturbina) erőművek minden idők legintenzívebb 
igénybevételével vettek részt a villamosenergia rendszer folyamatos egyensúlyának 
biztosításában.  

2021 folyamán is magas volt az ország villamosenergia-importigénye, 27,18% (mintegy 
1,31 bázisponttal magasabb, mint 2020-ban) volt az átlagos behozatali arány. Ez meg-
haladja a Nemzeti Energiastratégiában szereplő 2030-as célkitűzést, amely 20 száza-
lékos szintet határoz meg.

A nagykereskedelmi energiaárak 2021-ben bekövetkezett felrobbanása több okra is 
visszavezethető volt:
−  a kínálati oldal rugalmatlansága: 

• kivezetésre kerültek termelői kapacitások, 
•  a megújulók aránya nőtt, amely a kiegyenlítő energia költségének növekedését 

eredményezte,
−  a kereslet növekedett, a Covid-19 keresletcsökkentő hatása fokozatosan megszűnt,
−  a villamosenergia-termeléshez kapcsolódó termékárak (különösen a földgázárak) 

növekedtek, illetve
−  a kvótaárak emelkedése is jelentősen meghaladta a korábbi évek szintjét (több között 

a földgázról olajra és szénre történő visszaállás miatt).
Mindezek hatására az energiamix átrendeződött (pl. a magas árkörnyezetben egyes 
fosszilis erőművek megtérülése javult), energiakereskedelmi oldalon is csődhullám volt 
megfigyelhető európai szinten.

PV erőművek
A gyorsan csökkenő beruházási költségek és az elérhető támogatások miatt a kis-, közép-, 
és nagyvállalatok egyaránt szívesen invesztálnak fotovoltaikus termelő egységekbe. 
Ennek következtében az utóbbi években jelentősen bővült a napenergia-hasznosítás 
Magyarországon, így 2020 végére meghaladta a 2 850 MW-ot a napelemek össztel-
jesítménye. A napelemek összteljesítményét nagyobb részben (beépített kapacitások 
megközelítőleg 64%-a) az ipari méretű, vagyis a legalább 50 kW beépített teljesítményű 
naperőművek fedezik. 
A folyamatosan bővülő naperőművi kapacitások miatt 2021 folyamán is többször is 
megdőlt a napenergia termelési rekord. A napenergia termelés történelmi csúcsát, 
2021. május 9-én, a 12:45 körüli időszakban regisztrálta a MAVIR ZRt. 1 485 MW-tal. 
Az elmúlt 10 évben több mint négyszázszorosára gyarapodott a PV termelők száma. 
A megújulók részaránya a villamosenergia-rendszer összes beépített teljesítőképes-
ségéhez képest meghaladja a 25,3%-ot, amiből az 50 kW és az a feletti PV termelők 
több mint 17,7%-os részarányt tudhatnak maguknak. A megújuló termelés 2021-ben 
11,28%-ot képviselt a teljes bruttó villamosenergia-felhasználásban (ezen belül a PV 
termelés: 5,07%-ot). Ugyanakkor, ha csak a teljes bruttó hazai termelést tekintjük, akkor 
ez a megújuló részarány 15,49%, amiből a napenergia részesedése 6,96% volt.
Ezek a trendek várhatóan 2022-ben is folytatódni fognak mind a teljes megtermelt 
mennyiség, mind a részarány tekintetében.

Földgázpiaci trendek
A 2021. október 1-jén elkezdődött 2021/22-es gázév az átlagosnál alacsonyabb táro-
lókészlettel és rekordmagasságú spot gázárakkal indult Európában és Ázsiában is.  
A magas földgázárak a kapcsolódó villamosenergia- és távhőpiacokra is tovább gyűrűztek, 
amelyek hozzájárultak a villamosenergia árak emelkedéséhez, illetve – az emelkedő CO2 
kvótaárak ellenére - elindított egy tüzelőanyag-helyettesítést a szén és az olaj javára, 
amely így magasabb CO2-kibocsátáshoz és a lokális szennyezés magasabb szintjéhez 
vezetett.
2020 végére az ázsiai piaci kereslet visszarendeződésével (elszívó hatás) a nyugat-, dél- 
és észak-európai piacokon elérhető cseppfolyósított földgáz (LNG) kínálata drasztikusan 
visszaesett. A korábbi években az enyhe időjárás, a túlkínálat és az alacsony árak hatására 
kialakult magas nyugat-európai tárolói készletek – melynek jelentős része orosz tulajdonú 
földgáz volt – jóval alacsonyabb szintre kerültek, illetve a nyugat-európai és az ukrán 
tárolók töltöttsége is elmaradt a 2020-as szintektől (2020 októberére az Oroszország 
után Európa második legjelentősebbjének számító, 31 milliárd m3 összkapacitású ukrajnai 
földgáztárolókat is 90% szintig töltötték fel). A 2021-22-es gázévre így Európában a 
korábbi éveknél számottevően alacsonyabb volt a tárolókban felhalmozott gázkészlet, 
amelyhez társult az Oroszország felől beérkező import növelésének korlátozottsága 
(Északi Áramlat 2 engedélyezésének elhúzódása, az orosz–ukrán konfliktus, Gazprom 

európai szállításainak csökkenése). Ennek következtében az európai földgázpiac érzé-
kenyen reagált minden olyan hírre, ami a gázkereslet vagy -kínálat negatív alakulásával 
volt kapcsolatos, ami korábban nem látott mértékű kilengéseket okozott a földgázter-
mékek árában. Az árak volatilitását jól érzékelteti, hogy 2021 decemberében a hazai 
gáztőzsdén a másnapi árak a 90€/MWh szintről indulva a 70-179 €/MWh tartományban 
is mozogtak és újabb árcsúcsok dőltek meg.
A MEKH 2021. évi földgázmérlegének előzetes adatai alapján 2021-ben a primer bel-
földi földgázfelhasználás 388 307 TJ volt, amely 5,8%-os növekedés az előző, 2020-as 
évhez képest. 2021-ben földgáztermelés 48 466 TJ-ra csökkent, ami 12,3%-kal keve-
sebb az előző évinél. A földgázimport 31,4%-kal csökkent, míg az export – elsősorban 
az átalakuló nemzetközi szállítási útvonalak miatt – 79,1%-kal esett vissza. A hazai 
tárolók mobil zárókészlet szintje 2021-ben 109 319 TJ volt.
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Téli betárolás
Az egyetemes szolgáltatóknak a következő fűtési szezon kezdetéig az elmúlt tíz év leg-
magasabb téli fogyasztásának legalább 60 százalékát kell a hazai földgáztárolókban 
elhelyezniük. A betárolási időszak minden év április 1-jén kezdődik. A hatályos jogsza-
bály alapján az egyetemes szolgáltatóknak minden év október 1-jén közvetlenül vagy 
közvetve rendelkezniük kell meghatározott mennyiségű betárolt földgázkészlettel. A 
hazai földgáztárolóban elhelyezendő földgázkészlet mennyiségét a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozza meg, figyelembe véve az adott szol-
gáltató szolgáltatási területén az elmúlt százhúsz hónapban mért legmagasabb téli 
időszaki fogyasztást.

MVM Csoportot 2021-ben érő kihívások, felkészülések
A 2020-ban kezdődő koronavírus járvány 2021-ben is korábban nem tapasztalt kihívást 
hozott, amely az MVM Csoport életét is számos ponton érintette. 

Az energetikai szabályozói környezet számos tekintetben az MVM Csoport stratégiájára 
is hatással van: 

−  2020 folyamán elindult a Tiszta Energia Csomag hazai implementációja, amely jelentős 
kihívásokat, ugyanakkor új üzleti lehetőséget is rejt az energetikai szereplők számára 
kiemelten az energiaközösség, az aggregátor valamint az elosztó hálózati rugalmas-
ság területén. A karbonsemleges átmenet miatt a hazai energiamix 2030-ra átalakul, 
emiatt a jelenlegihez hasonlóan stabil, de rugalmasabb energiarendszer építésében 
az MVM Csoport is aktív szerepet vállal.

−  Az energiabiztonsági és ellátásbiztonsági feladatok továbbra is kiemelt fontosságúak 
az MVM Csoport stratégiájának tekintetében (pl. a földgázimportot érintő út- és for-
rásdiverzifikáció szükségessége az ukrajnai tranzitútvonalhoz kapcsolódó kockázatok 
és az orosz forrástól való függőség tekintetében). Az MVM Csoport elkötelezett a 
földgázfüggőség csökkentése, a forrásszerkezet diverzifikálása és az infrastruktúra 
hosszú távú racionalizációja mellett.

−  A NES és a NEKT alapján az állam aktív szerepvállalása várhatóan továbbra is erős 
lesz a fogyasztói versenyképesség megőrzése, a klímacélok teljesítése és az energia-
infrastruktúra fejlesztése területén. 

−  A lakosság energiakitettsége miatt a piaci szereplők számára továbbra is kiemelt 
fontosságú lesz a versenyképességük megőrzése energiahatékonysági termékek 
segítségével.

−  Az új technológiák és az alternatív meghajtású közlekedési formák továbbra is jelentős 
piaci lehetőségeket jelentenek az energetikai vállalatok számára, többek között a helyi 
közlekedés zöldítésére irányuló kezdeményezéseken keresztül (pl. Zöld Busz Program).

−  2021 második felében a nagykereskedelmi energiaárak felrobbanása az egyéb külső kihívások 
– dekarbonizáció, a megújulók integrációja és az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi 
Rendszer) – mellett ismételten középpontba állította a megfizethető energia igényét.  
Az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árnyomás az értéklánc több elemét is érinti:
•  egyetemes szolgáltatási árrés,
•  egyetemes szolgáltatás szabályozott árai,
•  egyetemes szolgáltatók energiahatékonysági kötelezettsége,
•  egyetemes szolgáltatás hálózati (TSO, DSO-k) rendszerhasználati díjak.

Az MVM Csoport egységes stratégiája egyaránt célul tűzte ki a hagyományos 
tevékenységekben való megújulást és a Csoport növekedési pályára állítását. A jövőkép 
megvalósításának stratégiai támogatását egy hat, üzletágakon átívelő pillérből összeálló 
stratégiai célrendszer segíti.

Piaci-gazdasági környezet
A hagyományosan stabil energiaszektort a dekarbonizáció hozta új strukturális kihívások és az energiapiacok növekvő egymásra utaltsága 
miatt a jövőben mind nagyobb volatilitás jellemezheti

Forrás: MAVIR, Oxford Economics
*áram: EEX, földgáz: TTF

Hazai reál GDP növekedés, % Fit for 55 fontosabb területeiFontosabb támogatási 
programok
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Az MVM Csoport stratégiája
A stratégia megvalósításának hívószavai a következő években: dekarbonizáció, digitalizáció, akvizíciók, 
felkészülés a tőkepiaci jelenlétre, hálózatfejlesztések

4. ábra. Az MVM Csoport stratégiája

A 6 pillérhez kapcsolódó kiemelt tematikus és részstratégiák a következők:
1. Tiszta energiatermelés növelése
A tiszta energiatermelési portfolió magában foglalja a megújuló kapacitások jelentős 
növelését, a meglévő nukleáris kapacitások fenntartását, továbbá a szénkivezetésre tett 
vállalás biztosítását, illetve a rugalmas kapacitások bővítését, fejlesztését.
Az MVM Csoport zöld energia stratégiai keretrendszeréhez illeszkedően ambiciózus 
megújulóenergia-fejlesztési célokat tűzött ki maga elé a következő évekre: 2025-re 
folyamatos fejlődési úton, illetve akvizíciókkal több, mint 800 MW beépített kapacitású 
megújuló termelési portfolió kerül kiépítésre.

2021 első félévében lezárult az MVM Vízerőmű Kft. akvizíciója, amely magában foglalja 
a Kiskörei Vízerőművet (28 MW beépített teljesítmény) és a Tiszalöki Vízerőművet 
(12,9 MW beépített teljesítmény), amelynek köszönhetően az MVM Csoport beépített 
vízerőművi kapacitása már meghaladja az 50 MW-ot.
2021 végére a megújulók tekintetében több mint 250 MW beépített teljesítményű 
kapacitással rendelkezett az MVM Csoport.
Az MVM Csoport dekarbonizációs stratégiai céljaival összhangban a 2020-as évek 
közepére megvalósul a teljes szénkivezetés. Ehhez a célhoz szorosan kapcsolódva 
kidolgozásra került az MVM Mátra Energia Zrt. jövőképe, amely az erőmű tiszta energiára 

való átállásával kapcsolatos szerkezetátalakításának keretrendszerét biztosítja. A jövőkép 
megvalósításával a lignittüzelésű blokkok helyett új, korszerű villamosenergia-termelő 
egységek üzembe helyezését tervezzük.

2. Digitális transzformáció (átállás) 
A költséghatékony alapszolgáltatások mellett a hazai szolgáltatások fejlesztése folyamatos: 
integrált, digitális ügyfélajánlatok és komplex (akár testreszabott) otthonszolgáltatási, 
mobilitási, illetve energiahatékonysági szolgáltatások nyújtása az elsődleges prioritás. 
A digitális közműszolgáltatás megvalósítása lehetővé teszi az ügyfelek költséghatékony és 
korszerű kiszolgálását és jövőbeli alapjait jelentheti a háztartási fogyasztók kiszolgálásának 
is, ezáltal a kiskereskedelmi üzletágak versenyképessége jelentősen javítható.
2021-ben folyamatban volt a digitális jövőképalkotás és transzformációs stratégia 
meghatározására vonatkozó projekt, amely támogatja a dekarbonizációs (pl. nagy 
volatilitású erőművek portfólióba illesztése, elektromobilitási töltőinfrastruktúra fejlesztése), 
decentralizációs (pl. decentralizált termelés, helyi hálózatok) és a digitalizációs célok 
(ügyfélmegtartás digitális megoldásokkal, működési költség megtakarítás) megvalósítását.
Az MVM Csoport ügyfelei közül több mint 1,2 millióan online intézik ügyeiket, ebből sokan 
applikáción keresztül. Ezen kívül a cégcsoport több mint 1,3 millió ügyfele választotta 
az elektronikus számlát. 
Otthonszolgáltatóként kiemelten fontos, hogy a lakossági ügyfelek számára az 
ellátásbiztonságon túl, élethelyzetekre reagáló ajánlatokat is tudjon az MVM Csoport 
nyújtani, ezért innovatív kiskereskedelmi ajánlatok kialakítása is folyamatos. 

3. Jövőorientált infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása
A Csoport kiemelt célja, hogy az energetikai infrastruktúrából származó jövedelmek aránya 
hosszú távon, fenntarthatóan növekedjen, továbbá ezek platformként szolgálhatnak más 
üzletágak részére üzleti céljaik megvalósításához.
A MAVIR ZRt. új stratégiája, amely részletesen bemutatja az átvitel-rendszerirányítási 
jövőképét (TSO 3.0). Az ellátásbiztonságot és a piacösszekapcsolásokat támogató 
határkeresztező kapacitás fejlesztések (pl. magyar-szlovák, magyar-szlovén összekötők) 
mellett nagy hangsúly kerül a következő években a TSO-DSO együttműködések szorosabbá 
válására is (pl. koordinált hálózatfejlesztések a PV erőművek hálózati integrálására).
A villamosenergia-hálózat tekintetében elsődleges célok a növekvő decentralizációból 
adódó flexibilitási igények, valamint szükséges hálózatfejlesztések hatékony, innovatív 
eszközöket is alkalmazó megoldása. A földgázhálózat tekintetében ezzel szemben a 
következő években a kiemelt szállítási útvonal diverzifikációs projektek mellett a hálózati 
pótló beruházásokon lesz a hangsúly. 

Piaci pozíciók megerősítése a hagyományos értékláncban

Növekedés új piacokon
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4. Befektetés új üzleti területekbe
Új üzleti területek alatt értjük az energiatárolási megoldásokat, az MVM Csoporton belül 
létesítendő új típusú megújulókat (pl. geotermia), az (elosztó)hálózatokhoz kapcsolódó 
új típusú szolgáltatásokat (töltőinfrastruktúra, frekvenciaszabályozás és egyéb aktív 
hálózati eszközök piaca, stb.), valamint a kiskereskedelmi tevékenységet kiegészítő egyéb 
szolgáltatások és termékek (HMKE napelem, smart home termékek stb.). A pillérhez 
szorosan kapcsolódó innovációs stratégia beazonosította azon innovációs projekteket 
( jellemzően pilot-ok) amelyek azt a célt szolgálják, hogy – akár támogatási források 
bevonásával – tesztelhetők legyenek a még nem piacérett, de jelentős potenciállal 
rendelkező műszaki és kereskedelmi megoldások.
Elkészült az okos város (smart city) koncepció, amely alapján a Smart City Projektiroda 
kialakította a termékvonalat. Jelenleg az alaptermékre vonatkozó fejlesztések zajlanak, 
illetve elkezdődött az aktív kereskedelmi tevékenység.
A rugalmassági szolgáltatások, illetve az ún. power-to-x tekintetében a Magyar 
Földgáztároló Zrt. jelentős, hidrogén alapú energiatárolási innovációs pilot projektbe 
kezdett. 2021-ben kidolgozásra került az MVM Csoport hidrogén jövőképe, amely 
meghatározza a hidrogénben rejlő további üzleti lehetőségek értékelésének a kereteit. 
Az MVM Csoport elkötelezett, hogy 
−  Magyarországon 2030-ra megkerülhetetlen szereplővé váljon a karbonmentes hidrogén 

előállításában,
−  hidrogén befogadására alkalmas infrastruktúra üzemeltetésére képes legyen, illetve 
−  partnerei számára versenyképes áron szolgáltasson – a villamos energia, a földgáz és 

a hőenergia mellett – hidrogént is. Számos kezdeményezés elindult a zöld hidrogén 
témában, amelyek megvalósításához aktívan keresi az MVM Csoport a partnereket. 

A hazai szabályozás tekintetében kiemelt hatású a hazai Energiahatékonysági Kötelezettségi 
Rendszer (EKR) bevezetése, amelynek célja, hogy az energiakereskedők mind inkább 
ösztönzöttek legyenek energiahatékonysági intézkedésekben. Az elfogadott szabályozás 
jelentős kötelezettséget jelent az MVM Csoport számára, illetve a végfogyasztói keresletet 
csökkentheti hosszú távon. Ezzel együtt az EKR a bővülő energiahatékonysági piac 
mentén középtávon lehetőséget is biztosít a növekedésre a kapcsolódó beruházások 
finanszírozásában, kivitelezésében, üzemeltetésben. A 2021 januárjában elindult EKR-
ben elismerhető projektek azonosítása megtörtént, illetve további projektlehetőségek 
azonosítása folyamatosan zajlik.

5. Regionális terjeszkedés
Az MVM Csoport nemcsak megkerülhetetlen szereplője a magyar gazdaságnak, hanem 
az elmúlt években megvalósított növekedésével Közép-Európában is felkerült a térképre. 
Ennek azért is különösen nagy a jelentősége, mert az MVM Csoport növekedési kihívásokkal 
néz szembe: a hatékony méret, a jövőbeli beruházások finanszírozhatósága, valamint a 
diverzifikáció igénye miatt a külpiacokon kell többleteredményt elérni. A koncentrált, de 
szelektív nemzetközi terjeszkedés, illetve a fokozott regionális koordináció javítja a piac 
működését és ezáltal a versenyképességet, miközben a vállalatcsoportot is ellenállóbbá 
teszi. Ennek szellemében az MVM Csoport a meglévő piacokon folyamatosan keresi az 
organikus növekedési lehetőségeket, míg akvizíciós szempontból elsődlegesen a környező 
régiós országokban tervez növekedni. 
2021-ben folytatódott a 2020 októberében az MVM Zrt. 100 százalékos tulajdonába 
került innogy Česká republika a.s. (iCR) integrációja. Az iCR Csehország első számú 
földgázkereskedője, amely magában foglalja az innogy Česká republika a.s. kapcsolt 
energiatermelési eszközeit, valamint nagykereskedelmi és alternatív mobilitási portfólióját is. 
Az akvizíciókkal az MVM Csoport külföldi EBITDA részaránya az 2019. évi +0%-ról jelentősen 
emelkedett és 2021 végén meghaladta a 17%-ot, továbbá 1,6 millió új nemzetközi 
ügyfelet ér el a Csoport. Emellett jelentős eredmény, hogy a horvátországi Krk sziget 
LNG terminálon való kapacitás lekötéssel és a terminál 2021. januári üzembe állásával a 
földgázpiacon jelentős forrás- (és útvonal-) diverzifikációt ért el az MVM Csoport. A Krk 
LNG terminál fejlesztései további üzleti lehetőségeket is jelentenek, mint például az ún. 
small scale LNG-hez (ssLNG) kapcsolódó szolgáltatások. Az MVM CEEnergy Zrt. horvát 
piaci szerepvállalást is megkezdte a horvátországi leányvállalatán keresztül.

6. Attraktív tőkepiaci befektetési célpont
A tulajdonosi elvárásokkal is összhangban célunk a hazai és a nemzetközi befektetők 
számára is vonzóvá alakítani az MVM Csoportot. A tőkepiaci megmérettetésre való 
képesség érdemben támogathatja finanszírozási lehetőségeink bővítését, amely kiemelten 
fontos a növekedést támogató jövőbeli beruházásaink és befektetéseink tekintetében.
Kidolgozásra került az új vállalatirányítási struktúra, amely 2021-ben bevezetésre került. 
A vállalatcsoport átszervezése is folytatódott a társasági szolgáltatások és a műszaki 
szolgáltatások szinergiájának maximalizálása érdekében. 
A Standard and Poor's (S&P) és a Fitch nemzetközi hitelminősítő ügynökségek befektetési 
kategóriába sorolták az MVM Csoportot, így az energetikai társaságcsoport a 100 
százalékban állami tulajdonú vállalatok közül elsőként szerzett nemzetközi hitelminősítést. 
A hitelminősítések megalapozták az MVM Zrt. sikeres kötvénykibocsátását is. 2021. 
szeptember 1-jén első közvállalatként 55 milliárd forint névértékű aukciót hajtott végre a 
Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében 
az MVM Zrt. A piaci befektetők 3,48%-os éves átlagos hozammal vásárolták meg a fix 
kamatozású, 10 éves futamidejű amortizálódó kötvényeket. 

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 
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BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKGAZDASÁG

A lényegesnek minősített gazdasági témakörök
A 2021. évről szóló Integrált Jelentés gazdálkodást bemutató fejezete hangsúlyt helyez 
az Érintetti Fórumon lényegesnek minősített gazdasági teljesítmény alábbi témaköreire:

emelkedése az év második felére fokozott árnyomást helyezett a hazai fogyasztói kosárra 
is, mellyel a 2021-es éves átlagos infláció 5,1%-on alakult. 
Az MVM Csoportnak mind a koronavírus okozta pandémia hatásával, mind a nyersanyag- 
és energiaárak rendkívüli emelkedésével meg kellett küzdenie a 2021-es évben.
A pandémia elleni védekezés költségei – az előző évhez hasonlóan – jelentősnek mutat-
koztak, melyet azonban számos megtakarítás ellensúlyozott az otthoni munkavégzés 
meghatározóvá válása miatt. A vállalatcsoport sikeresen átállt egy nagymértékben digi-
talizált munkaszervezésre, és a folyamatos növekedés képességét megőrizve reziliens, 
a környezeti feltételek kedvezőtlen változásaival szemben is ellenálló működést tudott 
folytatni 2021-ben.

Az elmúlt időszakokban tapasztalható történelmi léptékű áringadozások és magas 
árszintek szigorú kockázatkezelési limitek melletti működést követeltek meg 2021-ben. 
Az MVM Csoport főbb piacain (földgáz, villamos energia) a nagykereskedelmi tevé-
kenység egyik fő feladata a kereslet ciklikusságának kiszolgálása/ellátása, azaz a sok 
esetben rugalmatlan és homogén “sztenderd” termékek átkonvertálása/kiegészítése. 
Az így keletkező árazási kockázat képezi az MVM Csoport által futott árupiaci kockázat 
egy igen jelentős részét. A Csoport egyes részpiacain érvényben lévő hatósági árazás 
szintén korlátozza, vagy késlelteti a forrásárak ügyfelekre történő átárazását, mely e 
piacokon átmenetileg nyílt árupiaci árkockázatot jelenthet. 

Az MVM Csoport 2021-ben is jól vette az akadályokat, ami a pénzügyi eredményesség-
ben is megjelent: 2021-ben az MVM Csoport tovább növelte árbevételét és működési 

 
A fenntartható fejlődési célok követése
A fenntartható fejlődés az MVM Csoport számára nem csak a nemzetközi elvárások-
nak való megfelelés céljából fontos. Az elvei, amelyek az ENSZ által megfogalmazott 
Fenntartható Fejlődési Célokban tükröződnek, a vállalatcsoport számos stratégiai célki-
tűzésének is alapjául szolgálnak egy jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport kialakítása 
érdekében. A 2021. évi fejlesztések, illetve operatív intézkedések visszaigazolják, hogy 
az MVM Csoport a fenntartható gazdálkodást nem csupán stratégiai szinten tartja fon-
tosnak, hanem a gyakorlatban is sikeresen meg tudja valósítani. 

A kereskedelem melletti másik fő tevékenysége, az energiatermelés révén az MVM Csoport 
jelentősen hozzájárul a hazai megfizethető és fenntartható energia (mint 7. SDG) szolgál-
tatásához, mivel folyamatosan bővíti azon energiát termelő egységek portfólióját, amelyek 
ezt a célt szolgálják. A 2021. évi fejlesztések közé sorolható a napenergiát hasznosító 
erőmű kapacitásbővítés, a magyar villamos átviteli hálózat ellátásbiztonságának növelését 
szolgáló beruházások, rekonstrukciók, 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 károsanyag-ki-
bocsátások csökkentése mindig a tevékenységünk fókuszában áll. 
Ennek tükrében az MVM Mátra Energia Zrt. figyelembe véve a hazai és EU-s klímavé-
delmi célokat és kötelezettségeket, jelentősen csökkenteni fogja az üvegházhatású gáz 
kibocsátását.

A fenntartható fogyasztásra való áttérés, illetve az erőforrás-hatékonyság javítása egyben 
a 8. SDG-cél (Tisztességes munka és gazdasági növekedés) teljesítését is szolgálja. 
A megnevezett SDG-t támogató intézkedések körébe tartozik az átviteli hálózat fejlesz-
tése is, amely jelentősen hozzájárul a gazdasági fejlődési cél, illetve az infrastruktúra, a 
technológia-fejlesztés és az innováció területén kivitelezett intézkedések (9. SDG-cél, 
az Ipar, innováció és infrastruktúra) megvalósításához is. A K+F és innovatív technoló-
giák támogatását az MVM Csoport a 2021. évben is folytatja, úgymint új csoportszintű 
kutatási, fejlesztési és innovációs folyamatok bevezetése, Innovációs Referensi Hálózat 
kialakítása, a csoportszintű belső tudásmegosztást lehetővé tevő MVM Tudásközpont 
továbbfejlesztése, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) partnerek számának 
és a partnerségek mélységének növelése.  

A 2021-es év világszerte, így hazánkban is a koronavírus világjárvány 
súlyos gazdasági következményeinek kezeléséről és a gazdasági növe-
kedési pálya helyreállásáról szólt. Az első negyedévbeli (a járvány második és harmadik 
hullámához kapcsolódó lezárások miatti) 2%-os visszaesést a második negyedévben 
példa nélküli, 17,8%-os GDP növekedés követte az előző év azonos időszakához képest. 
A harmadik negyedév 6,12%-os, év/év növekedését követően a negyedik negyedévben 
a gazdaság az előzetes elemzői várakozásoknál jóval robosztusabban teljesített, így az 
ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom együttes megélénkülésének köszönhetően 
a 2021. teljes évi növekedés 7,1%-os szinten alakult. 
A makrogazdasági mutatókat tekintve az egyik legnagyobb meglepetést az áremelkedés 
rég nem látott szintekre ugrása okozta. A nyersanyag- és energiaárak precedens nélküli 
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MVM-9eredményét. Eközben nemcsak a hazai ellátásbiztonság garantálását szavatolták tár-
saságaink a villamos és földgáz szolgáltatás területén a jelenlegi, hektikus árszinteken, 
hanem aktívan hozzájárultak a hazai dekarbonizációs törekvésekhez is. 

Az MVM Csoport 2021 során folytatta a már korábban megkezdett regionális expan-
ziós stratégiáját, melynek következtében az év legjelentősebb feladata az előbbiekhez 
kapcsolódó finanszírozási szükséglet biztosításához a rendelkezésre álló finanszírozási 
források megteremtése, bővítése és diverzifikációja volt. Ennek elősegítése érdekében 
az MVM Csoport célul tűzte ki a nemzetközi hitelminősítésének megszerzését is, mely 
alapján 2021 júniusában az MVM Zrt. befektetési kategóriájú minősítéseket szerzett két 
nemzetközi hitelminősítő ügynökségnél. Az S&P által megítélt BBB- minősítés, valamint 
a Fitch Ratings hitelminősítő „BBB” besorolása alátámasztja az MVM Zrt. erős üzleti 
profilját, vezető piaci pozícióit, stabil pénzügyi helyzetét, hiteles és adekvát stratégiáját, 
egyben mutatja az MVM Zrt. felelős gazdálkodását. A hitelminősítők elismerték a Magyar 
Állam mint tulajdonos támogató szerepvállalását, ugyanakkor az állami támogatás 
figyelembe vétele nélkül, ’stand alone’, azaz önálló alapon is befektetési kategóriába 
sorolták a vállalatot. 2021. szeptemberben az MVM Zrt. első közvállalatként 55 milli-
árd forint névértékű sikeres aukciót hajtott végre a Magyar Nemzeti Bank által meghir-
detett Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében, majd 2021 novemberében 500 
millió euró össznévértékű, 6 éves lejáratú fix kamatozású kötvényt bocsátott ki, mely 
a Dublini Értéktőzsdére (Euronext Dublin) került bevezetésre. A fentieken túl, az MVM 
Csoport megnövekedett finanszírozási igényére, a lejárati koncentráció és refinanszí-
rozási kockázat csökkentése érdekében, valamint a még kedvező hazai és nemzetközi 
kamatkörnyezetre és a bankpiacon jellemző hitelezési aktivitásra tekintettel a Csoport 
több esetben kezdeményezte új hitel és garancia keretszerződések megkötését, illetve 
meglévő hitelszerződéseinek refinanszírozását. A finanszírozási célok megvalósulása 
jelentősen hozzájárult a gáz- és villamosenergia hálózat-működtetés magas színvona-
lának fenntartásához és a tiszta energia stratégia támogatásához, továbbá elősegítették 
a finanszírozási források diverzifikálását, az MVM Csoport nemzetközi tőkepiaci ismert-
ségét, valamint előmozdították a tőzsdeképesség elérését.

Az MVM Csoport befektetései és akvizíciói

Megvalósult tranzakciók
Az MVM Zöld Generáció Kft. 2021. február 23-án megvásárolta a 31 db, 0,5 MW csatla-
kozási teljesítményű fotovoltaikus erőművet tulajdonló Dantooine SolarPark Kft. ( jelenlegi 
neve: MVM ZG SOLAR STAR Kft.) 100%-os üzletrészét. Az erőműveket 2018-2019-
ben helyezték üzembe, azóta a 25 éves KÁT rezsim keretében termelnek. A tranzakció 
hatékony finanszírozását a K&H Bank Zrt.-től felvett, kedvező kamatozású és hosszú 
futamidejű konstrukció biztosítja.

Az MVM Zrt. 2021. május 13-án megvásárolta a Tiszavíz Vízerőmű Kft.-t, mely 2021. 
december 1-jétől az MVM Zöld Generáció Kft. leányvállalataként, MVM Vízerőmű Kft. 
néven működik tovább. (A Tiszalöki vízerőmű 12,9 MW, a Kiskörei vízerőmű 28 MW 
beépített kapacitással rendelkezik.)

Az MVM Zrt. 2021. augusztus 31-én megvásárolta az Émász Hálózati Kft. ( jelenlegi 
cégnév: MVM Émász Áramhálózati Kft.) 100%-os részesedését. Az akvizícióval az MVM 
Csoport 15 492 km2-rel növelte a villamosenergia ellátási területét, és 773 ezer ügyféllel 
az ellátott fogyasztók számát. Az MVM Émász Áramhálózati Kft. teljes vezetékhossza 
meghaladja a 23 ezer km-t. 

2021. augusztus 4-én tulajdonosi határozat alapján adásvételi szerződést írt alá az 
MVM Zrt. és az „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. az MVM Zrt. tulajdonában lévő MVM NET 
Zrt. 100%-os tulajdonrészének megvásárlása kapcsán.

Az MVM Zrt. és az „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. a közöttük 2021. augusztus 4. napján 
létrejött, és 2021. november 17. napján megvalósult, az MVM NET Zrt. részvényeire 
vonatkozó adásvételi szerződéssel kapcsolatban olyan kérdéseket azonosítottak, melye-
ket megnyugtatóan rendezni szükséges. Ezért a felek 2022. február 1. napján közös 
megegyezést írtak alá arra vonatkozóan, hogy a 2021. november 17. napját megelőző 
állapotot állítják helyre. A felek határozott szándéka a tranzakcióval kapcsolatban fel-
merült kérdések mihamarabb történő végleges lezárása.

2021. szeptember 1-jén az MVM Csoport 100%-os tulajdonába került az MVM Émász 
Áramhálózati Kft., és az MVM EÉ Ügyfélkapcsolati Kft.

Az MVM Zrt. 2021. december 15-én zárta az E.ON Hungária Zrt. 25%-os részvénycso-
magjának akvizícióját, így a tranzakcióval az E.ON Beteligungen GmbH mellett a második 
legnagyobb tulajdonossá vált az E.ON Hungária cégcsoportban.

Elkezdődött a FERMANDOR Kft. akvizíciója, mellyel az MVM Csoportban található ron-
csolásmentes anyagvizsgálati kompetencia bővítése valósult meg. A tranzakció során 
mind az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelenleg működő blokkjai, mind pedig az előkészítési 
szakaszban álló Paks 2 esetében a magyarországi anyagvizsgálati kompetenciák integrá-
toraként széleskörű kompetenciaközpont és klasztervezető pozíció megszerzésére nyílik 
lehetőség, valamint az MVM Csoport karbantartói kapacitásai is jelentősen bővíthetők.

Az NGBS Kft. megvásárlását célzó szerződés 2021. november 2-án aláírásra került, és 
a 2022 januárjában zárult tranzakción keresztül új, innovatív energiahatékonysági szol-
gáltatások nyújtására vált képessé a vállalatcsoport.
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GRI 102-7

GRI 102-7

GRI GT103-3

GRI 102-48

* Az adatokat pontosítás miatt újra közöljük. Ennek oka, hogy 2021. november 18-án a dublini Euronext tőzsdén megvalósult EUR kötvénykibocsátás miatt az MVM Zrt. az Európai Parlament és Tanács 1606/2002/EK rendelet 4. cikke alapján IFRS 
konszolidált adatok közzétételére kötelezett, valamint közérdeklődésre számot tartó gazdálkodóvá vált, emiatt a fenti gazdasági kulcsmutatók IFRS alapon kerülnek bemutatásra mind az előző éveket, mind a tárgyévet érintően.
** A részleteket ld. a 401-1-es indikátornál.

6. táblázat. Az MVM Csoport műszaki és gazdasági kulcsmutatói

Műszaki és gazdasági kulcsmutatók

Az MVM Csoport a 2021-es üzleti évet a 2020-as üzleti évben jelentkezett 13,2 milliárd 
Ft-hoz képest 30,8 milliárd Ft összegű IFRS szerinti működési eredménnyel zárta. A 
Csoportnak a 2021. évben 280,7 milliárd Ft teljes átfogó jövedelme keletkezett szemben 
az egy évvel korábbi 137 milliárd Ft-tal.

Az MVM Csoport a 2021. évben rekord árbevételt ért el: az előző évi árbevételét 
megduplázva 2 850,8 milliárd Ft-ot realizált, teljes működési bevételeinek összege pedig 
2 938,3 milliárd Ft-ot tett ki. A növekedés a magasabb földgázértékesítési árbevétellel, a 
magasabb villamosenergia-értékesítéssel, valamint az innogy cégcsoport 2020. október 
30-i akvizícióját követő első teljes évi árbevételével magyarázható. 
A vállalatcsoport legfontosabb feladata 2021-ben is a hazai ellátásbiztonság garantálása 
volt, valamint az, hogy megfizethető és tiszta energiát biztosítson a magyar lakosság 
és vállalkozások számára. 

Az MVM Csoport elsődleges feladatát 2021-ben is stabil gazdálkodás és finanszírozás 
mellett látta el, 262,4 milliárd forint EBITDA mellett, mely 58,7 milliárd Ft-tal magasabb 
a 2020. évi tényértéknél. A növekedést döntően a villamosenergia-értékesítés mennyiségi 
növekedése, az egységárak jelentős emelkedése, a magasabb földgáz nagykereskedelmi 
árrés, a költségmegtakarítások, valamint az innogy cégcsoport bevonásának hatása 
befolyásolta. 

Az MVM Csoport gazdasági teljesítményéről minden évben konszolidált beszámoló 
(pénzügyi jelentés) készül, amelyről minden esetben független véleményt ad ki a 
könyvvizsgáló. A konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardekkel összhangban lettek összeállítva, ahogyan azokat az Európai Unió befogadta.

Az MVM Csoport műszaki és gazdasági kulcsmutatóit a 6. táblázat mutatja be.

Mértékegység 2019 2020 2021

Erőművek beépített teljesítőképessége MWe 3 038 4 051 4 089

Erőművek beépített hőteljesítménye MWth 6 688 9 001 9 371

Termelt villamos energia (bruttó) GWh 16 825 20 842 20 340

Termelt hőenergia (bruttó) TJ 3 053 3 937 5 040

Értékesített villamos energia GWh 39 631* 39 898 41 596

Értékesített hőmennyiség TJ 2 501 3 327 4 449

Értékesítés árbevétele M Ft 1 325 472* 1 424 782* 2 850 817

EBITDA M Ft 201 877* 203 734* 262 442

Adózott eredmény M Ft 20 979* -3 984* -1 143

Befektetett eszközök M Ft 2 077 619* 2 550 805* 2 850 069

Eszközök összesen M Ft 2 687 780* 3 501 156* 6 259 452

Saját tőke M Ft 1 261 730* 1 619 475* 2 132 326

Befektetett eszközök aránya % 77,30* 72,86* 45,53

Eszközarányos eredmény (ROA) % 1,01* -0,16* -0,04

Sajáttőke-arányos eredmény (ROE) % 1,66* -0,25* -0,05

Árbevétel-arányos nyereség (ROS) % 1,58* -0,28* -0,04

Egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS) Ft 498,09* -56,25* -11,47

Nettó adósság/saját tőke (eladósodottsági ráta) - 0,28* 0,19* -0,05

Nettó adósság/EBITDA - 1,72* 1,48* -0,37

EBITDA/fizetett kamat (kamatfedezeti mutató) - 50,42* 29,86* 23,78

Működési tevékenységből származó nettó cash flow M Ft 74 039* 298 633* 654 096

Konszolidált tárgyévi beruházások M Ft 148 518* 175 787* 243 578

Év végi statisztikai zárólétszám fő 12 288 14 929 14 672**
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Az MVM Csoport termelőegységei 2021-ben összesen 20,2 TWh villamos és hőenergiát 
értékesítettek. Ennek a mennyiségnek ~75%-át, 15,2 TWh-t az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., ~16 %-át, azaz kb. 3,3 TWh-t az MVM Mátra Energia Zrt. lignittüzelésű blokkjai ter-
meltek meg (biomasszával, RDF/SRF-fel együtt). A megújuló alapon kiadott villamos és 
hőenergia (az MVM Mátra Energia Zrt.-nél felhasznált biomasszával, RDF/SRF-fel együtt) 
az év végére elérte a 837,8 GWh-t csoportszinten, amely a teljes kiadott mennyiség 
4,1%-a. A fejlesztéseknek és a stratégiai akciók sikeres implementálásának köszönhe-
tően elmondható, hogy az MVM Csoport villamosenergia-termelése már 78,5%-ban 
karbonsemleges (ld. 5. ábra).

Az MVM Csoport karbonkibocsátással járó  
és karbonsemleges termelésének aránya [%]

5. ábra. Az MVM Csoport karbonsemleges termelésének aránya (nem tartalmazza az 
MVM Vízerőmű Kft. adatait)

78,5

21,5

Állami támogatások
2021-ben 42 555 M Ft állami, illetve Európai Uniótól kapott támogatás-folyósítás történt. 
A tárgyévi támogatások között a legjelentősebb tétel az MVM Mátra Energia Zrt.-nél 
a rendszerbiztonsági szolgáltatás ellentételezésére kapott támogatás (39 264 M Ft) 
valamint a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. által az elektromos töltőállomások kialakításához 
kapott állami támogatás (1 097 M Ft) volt.

Piaci jelenlét
A cégcsoport tevékenységének sokszínűsége és összetettsége folytán 
számos ágazatban kínál munkát az álláskeresőknek. A vállalatcsoport 
legfontosabb és legnagyobb munkavállalói létszámot foglalkoztató terüle-
tein (pl: a villamosenergia- és földgázellátás terén közüzemi szolgáltatás, 
az atomerőművi villamosenergia-termelés, a földgáz import és tárolás, 
a lakossági és üzleti ügyfelek kiszolgálása, és az üzletmenet támogatása) számos olyan 
munkakör található, mely hiányszakmának számít a magyar munkaerőpiacon. Emellett a 
vállalatcsoport munkavállalóinak koreloszlása, és a nyugdíjazás előtt álló munkavállalók 
jelentős száma is folyamatos utánpótlási tevékenységet indukál, így a vállalatcsoport 
éves szinten több száz új belépőt fogad a munkaerőpiacról. 

A magyar munkaerőpiac pezsgése, fragmentáltsága, és sokszínűsége miatt az MVM 
Csoport számára kiemelten fontos, hogy minél ismertebbé váljon a potenciális munka-
vállalók számára, ezért folyamatosan és tudatosan építi munkáltatói márkáját. A fiatalok 
bevonzása szintén kulcsfontosságú a cégcsoport számára, ezért a Csoport az egyetemis-
táknak és a vállalatcsoport számára kiemelten fontos szakmák tanulóinak meghirdetett 
utánpótlási és gyakornoki programjait is fejleszti.  

A munkaerő bevonzása érdekében a cégcsoport 2020 augusztusától közös karrierportált 
működtet a https://mvm.karrierportal.hu/ linken, jelen van a LinkedIn-en, a közösségi 
médiában, számos online és élő toborzási és pályaorientációs eseményen, és évente 
médiakampány keretében is reklámozza az MVM Csoportot, mint munkáltatót.

Az MVM Csoport folyamatosan nyomon követi az álláskeresők elvárásait, juttatási rend-
szerét és képzési programját ezekhez igazítja.

GRI PJ103-1

GRI PJ103-2

GRI PJ103-3

GRI 202-2

GRI 201-4 A (munkaerő)piaci jelenléttel kapcsolatos vezetői megközelítés és eleme
A tudatos munkáltatói márkaépítés, a cégcsoport bevonzási képességének növelése, 
és a szakember utánpótlási programok eredményes működtetése kiemelten fontos a 
hosszútávú működés szempontjából. Az MVM Csoport hiteles módon, szakértő, felelős, 
törődő és innovatív munkáltatóként jelenik meg a munkaerőpiacon. A munkavállalók 
bevonzása mellett beilleszkedésük és megtartásuk is kihívás, mivel a munka világában 
eltérés van a fiatalabb és idősebb generációk preferenciái között. 
A megtartás és a folyamatos utánpótlás biztosítása vezetői felelősség is, ezért a vezetői 
tréningek hangsúlyos eleme a munkatársak motiválása, fejlesztése, elkötelezettségének 
növelése.

A vezetői megközelítés értékelése
Az elmúlt években elindított munkáltatói márkaépítés, programok és akciók biztos 
alapot adhatnak az MVM Csoport munkaerőpiaci jelenlétének erősítéséhez. A sikeres 
piaci jelenlét fenntarthatósága érdekében a HR rendszereket folyamatosan igazítani 
szükséges a munkaerőpiaci és a munkavállalói elvárásokhoz.

A helyiek aránya a felsővezetésben a szervezet jelentősebb/főbb telephelyein
A felsővezetésben a helyiek aránya 100 százalék. A cseh innogy vállalatcsoport eseté-
ben a hatósági szerv tagjai jogszabály szerint nem számítódnak bele a munkavállalókba. 
Az innogy Česká republika a.s. Igazgatóságában 4 főből 3 cseh, 1 fő magyar. A helyiek 
az adott ország állampolgárait jelentik, míg a felsővezetők alatt a munka törvényköny-
véről szóló (a továbbiakban Mt.), 2012. évi I. törvény 208. § 1. és 2. bekezdése hatálya 
alá tartozó vezetőket értjük.

Karbonkibocsátással járó termelés Karbonsemleges termelés
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Termelési mutatók
A 6. ábra az MVM Csoport nagyobb hazai és külföldi erőműveit mutatja be.

6. ábra. Az MVM Csoport nagyobb erőművei

Az MVM Csoport energiatermelő vállalatainak beépített kapacitásait a 7. táblázat, a termelési mutatókat a 8. táblázat tartalmazza. 

Energiaforrás Mértékegység 2019 2020 2021

Beépített villamos teljesítőképesség MWe 3 038 4 051 4 090

Földgáz MWe 239 305 320

Tüzelőolaj/fűtőolaj MWe 410 410 410

Szén MWe 240 1 124* 1 116*

Nukleáris MWe 2 013 2 013 2 027**

Megújuló összesen MWe 136 199 217

Megújuló/biomassza MWe 0 0 0

Megújuló/szél MWe 23 23 23

Megújuló/víz MWe 7 10 10***

Megújuló/nap MWe 106 166 184

Megújuló/geotermikus MWe 0 0 0

Beépített hőteljesítmény MWth 6 688 9 001 9 371

Földgáz MWth 655 842 1 212

Tüzelőolaj/fűtőolaj MWth 0 0 0

Szén MWth 88 2 214* 2 214*

Biomassza MWth 5 5 5

Nukleáris MWth 5 940 5 940 5 940

* Tartalmazza a Vértesi Erőmű Zrt. konzervált kazánjainak a kapacitásait is: villamos teljesítőképesség: 240 MW, hőteljesítmény: 88 MW.
** A beépített teljesítmény változása abból ered, hogy mind a négy blokkhoz tartozó, összesen 8 gőzturbinán teljesítménynövelő átalakítást hajtottak végre (nagynyomású részben kialakítottak további 
egy fokozatot).
*** Nem tartalmazza a 2021-ben megvásárolt MVM Vízerőmű Kft. Tiszalöki Vízerőmű és a Kiskörei Vízerőmű turbináinak beépített kapacitását.

7. táblázat. Beépített kapacitás értékek

GRI EU1

Sopronkövesd 23 MW

Ajka 116 MW

Litér 120 MW

Vértes* 240 MW

Paks 2027 MW
Paks 20,6 MW

Pécs 10 MW

Észak-Buda 50 MW

Lőrinci 170 MW

Mátrai Erőmű 
szén: 876 MW

gáz: 66 MW 
nap: 16 MW

Sajószöged 120 MW

Miskolc 64 MW

Úz-folyó (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.

Széntüzelésű erőmű

Atomerőmű

Kapcsolt hő- és villamosenergia termelő

Szénhidrogén tüzelésű erőmű

Szélpark

Vízerőmű

10 MW-nál nagyobb naperőmű

innogy Energo s.r.o. (CZ)
villamos kapacitás: 13 MW
hőkapacitás: 184 MW

innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o. (CZ)
villamos kapacitás: 2 MW
hőkapacitás: 13 MW
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Energiaforrás 2019 2020 2021

MVM Csoport termelt villamos energia (GWh) 16 825 20 842 20 340

Földgáz 348 404 491

Tüzelőolaj/fűtőolaj 7 34 49

Szén 0 3 583 2 928

Biomassza 0 305 349

RDF/SRF 0 186 224

Szél 52 47 45

Víz 14 16 19*

Nap 116 212 244

Geotermikus 0 0 0

Nukleáris 16 288 16 055 15 990

MVM Csoport kiadott villamos energia (GWh) 15 906 19 380 18 998

Földgáz 318 353 472

Tüzelőolaj/fűtőolaj 7 30 45

Szén 0 3 128 2 569

Biomassza 0 266 306

RDF/SRF 0 162 197

Szél 51 45 44

Víz 14 16 15*

Nap 113 208 239

Geotermikus 0 0 0

Nukleáris 15 403 15 172 15 112

Energiaforrás 2019 2020 2021

MVM Csoport termelt hő (TJ) 3 053 3 937 5 040

Földgáz 2 326 2 408 3 467

Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 4 7

Szén 0 774 854

Biomassza 1 103 103

RDF/SRF 0 0 66

Geotermikus 0 0 0

Nukleáris 726 648 543

MVM Csoport kiadott hő (TJ) 2 502 3 327 4 449

Földgáz 2 324 2 406 3 448

Tüzelőolaj/fűtőolaj 0 4 6

Szén 0 644 692

Biomassza 1 90 83

RDF/SRF 0 0 53

Geotermikus 0 0 0

Nukleáris 177 183 167

8. táblázat. Termelési mutatók
* Nem tartalmazza a 2021-ben megvásárolt Tiszalöki Vízerőmű és a Kiskörei Vízerőmű által megtermelt villamos energiát.

GRI EU2
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Az MVM Mátra Energia Zrt. energiatermelése során felhasznált lignit saját tulajdonú kül-
fejtéses bányákból kiépített szállítószalagokon és vasúton, míg a kiegészítő tüzelőanyag-
ként használt RDF/SRF és biomassza a társaság partnerétől csőszalagon keresztül kerül 
az erőmű visontai telephelyére. Az égetés során keletkezett pernye és salak biztonságos 
elhelyezése a telephely mellett kialakított megfelelő védelemmel ellátott zagytéren 
biztosított, míg a füstgáztisztításból keletkező REA-gipsz az ipari parkban lévő egyéb 
gazdasági társaságoknál másodnyersanyagként kerül értékesítésre.
Az MVM Csoport erőműveinek %-os rendszerhatékonyságát mutatja be a 9. táblázat, 
amely az éves kiadott hő- és villamosenergia-mennyiség és az elsődleges energiafel-
használás hányadosaként került meghatározásra.GRI EU11

GRI EU12

Társaság Energiaforrás Hatásfok

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris 31,7%

MVM Mátra Energia Zrt.

földgáz 29,0%

fűtőolaj 31,4%

szén 31,7%

biomassza 31,3%

RDF/SRF 31,5%

MVM Balance Zrt.
fűtőolaj 29,6%

földgáz 70,9%

MVM MIFŰ Kft. földgáz 79,6%

MVM OTSZ Zrt. földgáz 99,1%*

NRG Finance Kft. 
földgáz 51,4%

biomassza 92,5%

innogy Energo s.r.o. földgáz 68,4%

innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o. földgáz 93,8%

MVM Zöld Generáció Kft.
szél 97,6%

nap 97,8%

MVM Future Energy Technology S.R.L. víz 91,8%

H2O Energy S.R.L. víz 72,0%

Aqua Energia S.A. víz 93,6%

9. táblázat. Az MVM Csoport erőműveinek hatásfoka 2021-ben
* fűtőművi hatásfok

A 10. táblázat a MAVIR ZRt. átviteli veszteségeit, a 11. táblázat az MVM Démász Áram-
hálózati Kft. hálózati veszteségeit tartalmazza. A MAVIR ZRt. mint az átviteli hálózat 
tulajdonosa és egyben üzemeltetője gondoskodik a szükséges hálózati fejlesztések 
és karbantartások elvégzéséről, a hálózati vagyon megőrzéséről, gyarapításáról, a 
munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről. A hálózati veszteség csökkentésére 
irányuló lépések e tevékenységek végzése során érvényesülnek, azonban az intézke-
dések hatása korlátos, mivel a veszteséget számos egyéb külső tényező (pl. időjárás) 
is jelentősen befolyásolja.

Az átviteli hálózat 
veszteségei az MVM 
Csoportban

Mértékegység 2019 2020 2021

Átviteli hálózatba 
táplált villamos energia

GWh 44 807 43 865 43 961

Átviteli veszteség GWh 483 496 427
Átviteli veszteség 
aránya

% 1,08 1,13 0,97

10. táblázat. Az átviteli hálózat veszteségei az MVM Csoportban

11. táblázat. Az elosztó hálózat veszteségei az MVM Csoportban

Az elosztó hálózat 
veszteségei az MVM 
Csoportban

Mértékegység 2019 2020 2021

Elosztó hálózatba táplált 
villamos energia

GWh 4 931 4 818 4 996

Elosztói veszteség GWh 362 354 353

Elosztói veszteség 
aránya

% 7,34 7,35 7,06
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Az MVM Csoport jövőképe és stratégiája az éghajlatváltozás tényét olyan exogén 
adottságként kezeli, amely megalapozza az európai valamint a hazai dekarbonizációs 
törekvéseket. A dekarbonizációt pedig mint az MVM Csoport stratégiai környezetére 
ható egyik legfontosabb tényezőt azonosítja.

A dekarbonizáció, azaz az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentése klíma-
védelmi célzattal, az elmúlt évek során a legmagasabb prioritások közé emelkedett a 
döntéshozatal minden szintjén (pl. globális klíma-megállapodás, EU célok, nemzeti 
klímapolitika, vállalati elköteleződések, ügyfelek környezeti tudatossága). A klíma-
védelem érdekében olyan intézkedések kerültek meghozatalra és olyan technológiák 
alkalmazása került támogatásra, amelyek – többek között – az energetika, a közlekedés 
és a fűtés-hűtés területen a CO2 emisszió csökkentését célozzák. 

Az MVM Csoport termelő vállalatai részére kiosztott szén-dioxid kibocsátási egysé-
geket a 12. 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), amely alapját képezi a CO2-
megfelelésnek. Ingyenes kvótákra jogosult a kiadott gőz és a szekunder gipszgyártás 
révén. Az MVM Mátra Energia Zrt. a kibocsátása miatt nem eladóként, inkább vevőként 
jelenik meg az EU ETS piacon.

GRI 102-15

GRI EU5

GRI EU5

M.e.
Kibocsátási egység

2019 2020 2021

Hitelesített CO2 kibocsátás kt/év 261 4 471 3 790

Ingyenesen allokált egységek kt/év 60 62 46

Vásárolt egységek kt/év 180 4 362 3 699

Ingyenesen allokált és a vásárolt 
egységek aránya

% 33,0 1,4 1,2

12. táblázat. Az MVM Csoport kiosztott EUA szén-dioxid kibocsátási egységei

Az üvegházhatású gázok kibocsátásában legalább 40%-os kibocsátás csökkentést 
kíván az Európai Unió elérni. Ennek hatására várhatóan tovább növekszik a kvótaár: 
az EU ETS ún. EUA kvótaára (European Union Allowance, EUA), amely a 2016-os  
5 €/tCO2 mélypontról, 2020 végére már a 30 €/tCO2 szinten mozgott. Ez a szint már 
nagyon kedvezőtlenül érintette a fosszilis tüzelőanyagok versenyképességét. 2021-
ben az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS) a 4. szakaszba lépett 
(2021-2030), amelyben a kibocsátáskereskedelmi egységek teljes mennyiségének 
csökkentése még erőteljesebb lesz (2,2%), és ez a kínálat szűkülését jelenti. Az EUA 
ára 2021 végére meghaladta a 80 €/tCO2-t, amely egy éven belül közel 2,5-szeres 
emelkedésnek felel meg. 2022-ben a kvótaárak további növekedése várható  
(ld. 7. ábra; 2022. február elején az EUA árfolyama meghaladta a 90 €/tCO2-t).

A Rába Energiaszolgáltató Kft. esetében az előző évekhez képest 2021-ben jelentősen 
változott az ingyenesen kiosztott EUA kibocsátási egységek mennyisége (1-ről 8 kilo-
tonnára), mivel a korábbi évek korrekcióját 2021-ben kapták meg. Emiatt a vásárolt 
kvóták mennyisége (5-ről 2 kt-ra) csökkent, és általánosságban véve is elmondható, 
hogy a társaság kibocsátási egységei ingyenes kiosztásból és vásárlásból származnak, 
eladni nem tudnak.

A 12. táblázat adatainak 2020-hoz képest való jelentős eltérését az EU ETS IV. keres-
kedési időszakának (az új szabályrendszerének) elkezdődése, illetve az MVM Mátra 
Energia Zrt. alacsonyabb termelési volumene okozza.
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7. ábra. Üvegházhatású gázok kibocsátása és a CO2 kvótaár várható alakulása
Forrás:EEA, EUROSTA, Európai Tanács, Magyarország Nemzeti Energia- és Klímaterve, EMBER, ICE

Üvegházhatású gázok kibocsátása
(1990 = 100%)

Előrejelzése

EU28

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

2021

0

20

40

60

80

100

Magyarország

Cél: -40%

Cél: -55%

CO2 éves átlagos ár (2008-2028)

Előrejelzés

EUA (EU ETS)

EUR/tonna

20152010 2020 2025

2021

0

20

40

60

80

100

120

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKGAZDASÁG



MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉS 2021 47

2021

1000

500

2010 2018 2019 2020 2030 2050

Solar

Wind

Other renewables

Hydro

Nuclear

Biomass and waste

Natural gas

Oil

Coal0

1500

2000

2500

3000

3500

4000
TWh

// // //

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKGAZDASÁG

Az energiaszektort tekintve a dekarbonizációs törekvések legfőbb eszközei a megújuló energiatermelés, a nukleáris termelés, az energiahatékonyság, az elektrifikáció felgyorsí-
tása és a digitalizáció lehetnek. Az Európai Unió 32 százalékos megújuló részarány elérését tűzte ki célul 2030-ra, amelyhez a jelenlegi tervek (NEKT) szerint Magyarország 20 
százalékos részarány elérésével kíván hozzájárulni. A megújulók részarányának növekedése az energiamixben az elmúlt évekhez hasonló ütemben várhatóan tovább folytatódik 
az Európai Unióban. A villamosenergia-termelésen belül a megújulók részaránya az EU-ban már 2030-ra elérheti a 60%-ot (ld. 8. ábra).

8. ábra. Az európai villamos-energiatermelés várható alakulása 2050-ig (EU-27, TWh)
Forrás: IEA: World Energy Outlook 2020, 2021; EC

Bioenergia, hulladék
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2020A 2030T

Főbb teljesítménymutatók

ÜHG kibocsátás (Scope 1 + 2)

ÜHG intenzitás1

EU-taxonómia2 szerinti CAPEX

kt

gCO2/kWh

4 925

%

243

30,1

4 200

200

40,03

3 200

120

50,03

2025T

Széntüzelésű beépített kapacitás MW 884 6844 0

Szénalapú tev. bev. / Teljes bev. % 3,6 2,54 0,0

*Az MVM Csoport 2030-ra legalább 50%-kal csökkenti az egy kWh-ra jutó Scope 1+2 kibocsátását

Az MVM dekarbonizációs kezdeményezései 

Közvetlen kibocsátás-csökkentés
(szénalapú termelés kivezetése, megújuló 
energiaforrások, rugalmassági projektek, 

hálózatfejlesztés, energiahatékonyság, széndioxid-
innovációk)

A legszennyező energiatermelési módok 
kiváltása (fuel switch)

(CCGT fejlesztések a szénalapú termelés 
pótlására, a háztartási szén kivezetése földgázzal 

és az elektrifikációval, hidrogén felhasználása)

CO2-kibocsátás ellentételezése (carbon offset) 
(biogáz, bio-LNG, erdőgazdálkodási projektek, 
flotta üzemanyag-átalakítása, decentralizált 

napenergia-programok stb.)

Fenntarthatósági programok
(környezetirányítási rendszer, körforgásos 

gazdaság, ESG program, tudományos alapú 
célmeghatározás)

MVM Csoport 
dekarbonizációs

vállalásai

Szénkivezetés 2025 végére

Karbonlábnyomunk fenntartható csökkentése*

Teljes (nettó zéró)
szén-dioxid semlegesség elérésére 2050-re

A: Tény
T: Terv

Megjegyzések: (1) Scope 1+2 kibocsátás / Összes eladott villamos energia és hő; (2) Az EU Taxonómia 2021 áprilisában közzétett verziója alapján becsült CAPEX, amely nem tartalmazza a meglévő nukleáris kapacitásokba történő beruházásokat és 
a meglévő széntüzelésű létesítmények kiváltására barnamezősen létesített nagy hatásfokú kombinált gáztüzelésű villamosenergia-termelő létesítményeket ; 3) Az előző 5 év kumulált CAPEX értékei alapján; (4) A széntüzelésű kapacitások fokozatos 
kivezetése 2025 végére, 2026-tól nincs működő széntüzelésű kapacitás 

A dekarbonizációs törekvéseknek ugyanakkor jelentős a hálózatfejlesztési és flexibilitási 
igénye, illetve erősíthetik az árvolatilitást. A megújuló termelés előrejelzésének 
megbízhatósága és a rendszerszintű kiegyensúlyozás gyorsasága felértékelődnek.
A dekarbonizációs célok miatt a jövőben beépítésre kerülő erőművi kapacitások jelentős 
része Európa-szerte megújuló lesz (ipari és háztartási méretű), de a szénkivezetési 
programok felgyorsításával a nukleáris kapacitások számára is fontos szerep jut az 
európai, és különösen a magyar energiarendszerben. Az európai megújuló kapacitások 
növekedése 2030-ig évi átlagosan 5,7-7,61% közötti ütemben10 várható. 

A dekarbonizáció – és tágabb kontextusban az ESG – ezáltal lehetőséget is teremt az 
MVM Csoport számára:
−  pénzügyi (pl. csökkennek a kibocsátás / hulladék / stb. kapcsolatos kiadások),
−  presztízs és marketing (pl. finanszírozók, ügyfelek, potenciális alkalmazottak elvárásai),
−  kockázatkezelési (pl. jogszabályi megfelelés, innováció és versenyképesség), valamint
−  a társadalmi felelősség szempontjaiból is.

A fentiek szellemében 2021 első felében publikálásra került11 az MVM Csoport 
dekarbonizációs útiterve (ld. 9. ábra), amely részletesen bemutatja az MVM Csoport 
aktuális klímaváltozáshoz kapcsolódó vállalásait:
−  Szénkivezetés 2025 végéig: amely magában foglalja a szénalapú tevékenységből 

származó bevételek összbevételhez viszonyított arányának folyamatos csökkenését, 
illetve a kapacitáspótlást az MVM Mátra Energia Zrt. kidolgozott jövőképének a 
megvalósításán keresztül.

−  Az MVM Csoport ÜHG lábnyomának dinamikus csökkentése fenntartható módon: 
2020-as bázisévhez képest 2030-ra legalább 50%-kal csökken az egy megtermelt 
kWh-ra jutó ÜHG kibocsátás. Ebben fontos szerepet játszik a fenntartható befektetések 
előmozdítását célzó EU Taxonómiába besorolható beruházások tőkekiadási (’Green 
CAPEX’) arányának folyamatos növelése. 

−  Karbonsemlegesség (nettó zéró kibocsátás) elérése 2050-ig
9. ábra. Az MVM Csoport dekarbonizációs útiterve (részlet)

10Forrás: IEA: World Energy Outlook 2021, ’Stated Policies Scenario’ és ’Sustainable Development Scenario’
11https://mvm.hu/-/media/MVMHu/Documents/Elkotelezodesink/Kornyezetvedelem/MVM-Decarbonization-roadmap-2021-May.pdf

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKGAZDASÁG

https://mvm.hu/-/media/MVMHu/Documents/Elkotelezodesink/Kornyezetvedelem/MVM-Decarbonization-roadmap-2021-May.pdf


MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉS 2021 49

GRI 102-9

GRI 102-10

Beszerzés (ellátási lánc)

Az MVM Csoportba tartozó társaságok szinte a teljes energetikai szektort lefedik, a 
villamosenergia-termelés (nukleáris, fosszilis, megújuló), az átvitel, a rendszerirányítás, 
az elosztás területétől kezdve, a földgáztároláson át, a villamosenergia- és földgáz-
kereskedelemig. Ezen felül az MVM Csoport egyes társaságai műszaki, informatikai és 
távközlési, valamint üzleti szolgáltatásokat nyújtanak. Az MVM Csoportba tartozó társaságok 
diverzitása miatt a beszerzési tevékenység ellátása önálló beszerzési szakterülettel ellátott 
társaságokra és az integrált beszerzésben érintett társaságokra terjed ki.

Az MVM Zrt. mint holdingközpont egyik funkcionális területe a beszerzés, amely felelős az 
MVM Csoportba tartozó társaságok beszerzési tevékenységei feletti szakmai irányításért. 
Az integrált beszerzésben érintett társaságok számára szolgáltatási szerződés keretében 
a beszerzési tevékenységet az MVM Services Zrt. Beszerzési és Flottagazdálkodási 
Igazgatósága látja el mint központi terület. 
Az MVM Services Zrt. beszerzési területe kategóriamenedzsment alapon működik, az 
egyes termék- illetve szolgáltatáskategóriákért a kategóriamenedzser felelős, feladata 
és felelőssége a hozzárendelt beszerzőkkel együtt az adott beszerzés stratégiájának 
kialakítása, irányítása és felügyelete az igények összegyűjtésétől a nyertes ajánlattevő 
kiválasztásának koordinálásán keresztül a szerződések megkötéséig. 
A kategóriamenedzsment alapú működés a termék és szolgáltatás beszerzési témakörökre, 
kategóriákra épülő működés révén biztosíthatja a specializált beszerzői tudást és 
piacismeretet az érintett tagvállalatok számára. 
A beszerzési témakörök, kategóriák alapján kialakult beszerzési osztályok az adott évi 
társasági beszerzési tervek alapján összeállítják a csoportszintű eljárásokat tartalmazó 
csoportszintű beszerzési tervet, így az itt összpontosuló csoport szintű terjedelem 
vonatkozásában a volumenhatás miatt kedvezőbb árak, kereskedelmi feltételek elérésére 
van lehetőség. 

A beszerzés-integrációban nem érintett tagvállalatok esetén tagvállalati szinten centralizált 
beszerzési szervezetek végzik a beszerzési feladatokat, amelyek egységes elveket, 
szabályokat és módszereket alkalmaznak tevékenységük során. 

A beszerzési keretrendszer kialakítása a központi irányelveken keresztül az MVM Zrt. 
funkcionális beszerzési szervezetének feladata. 
Az MVM Csoport beszerzései során az egyenlő feltételekkel zajló versenyeljárást 
alkalmazza, és a verseny semlegességét és transzparenciáját biztosító eljárási lépésekre 
(a potenciális szállítók felé egy időben és azonos tartalommal történő kommunikáció, 
szakmai és pénzügyi értékelések szétválasztása, ajánlatok testületi bontása, stb.) kifejezett 
hangsúlyt fektet.

A beszerzést támogató rendszerek közül kiemelhető SAP SRM rendszer alkalmazása: ezt 
a rendszert az MVM Csoport számos tagvállalata egységes kialakításban alkalmazza, ami 
nagymértékben segíti a folyamatok kontrollját és elemzését. A rendszer az igényléstől 
kezdve a szállítói számla kifizetéséig átfogja és dokumentálja a beszerzési folyamatot, 
számos ponton biztosítja a folyamat ellenőrzését, az egyes lépések megfelelő szintű 
jóváhagyását. Azon társaságok esetében, akik nem rendelkeznek SAP SRM rendszerrel 
vagy más beszerzést támogató rendszert használnak, a szabályozói környezet biztosítja 

Mértékegység 2019 2020 2021

Helyi (belföldi) beszállítók aránya % 93,86 93,64 92,55

Helyi beszállító db 4 050 4 711 6 952

Összes beszállító db 4 315 5 031 7 512

Helyi beszállítók aránya (beszerzési érték alapján) % 93,39 96,43 96,33

Helyi beszállítótól beszerzett áru/szolgáltatás értéke millió Ft 210 945 684 619 349 846

Összes beszerzett áru/szolgáltatás értéke millió Ft 225 878 709 934 363 162

az egységes keretrendszert a beszerzési folyamatok működéséhez. A vállalatcsoport 
korszerű megoldások alkalmazására (e-beszerzés, e-katalógus alapú rendelés, e-aukció) 
törekszik beszerzései során.
A 2021-es évben központi szerepet kapott a folyamatok és törzsadatok tisztítása, 
egységesítése, valamint a beszerzési szervezet munkavállalóinak folyamatos szakmai 
képzése.

2021-ben a fent említett beszerzési integrációban érintett tagvállalatok listája bővült, 
az év végére 38 tagvállalat számára lát el beszerzési feladatokat az MVM Services Zrt. 
Beszerzési és Flottagazdálkodási Igazgatósága.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben 2021. év elejétől a Beszerzési Osztály átvette 
az atomerőművön kívül az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt., valamint az ATOMIX Kft. 
beszerzési tevékenységét is, az ehhez kapcsolódó többletfeladatok ellátása miatt létrejött 
az Értékesítési és Tagvállalati Beszerzési Csoport. Az integráció kiterjed a raktározási, 
készletgazdálkodási és elemzési feladatokra is, ehhez kapcsolódóan szervezeti átalakításra 
nem volt szükség.
A beszállítók kiválasztását tekintve elmondható, hogy a továbbiakban is törekszünk a 
helyieket előnyben részesíteni, így közel 93% a belföldi beszállítóink aránya, amely hozzájárul 
például a szállítással kapcsolatos ökológiai lábnyom csökkentéséhez is. (ld. 13. táblázat).

13. táblázat. Az MVM Csoport beszállítóinak értékelése

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKGAZDASÁG



MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉS 2021 50

GRI KF103-1

GRI KF103-2

GRI KF103-3

GRI EU8

Innováció 

Az energetikai innováció az elmúlt években igen jelentős figyelmet kapott 
mind a szakpolitika-alkotás, mind pedig a tágabb értelemben vett közvé-
lemény oldaláról. Ennek egyik eredőjét az olyan gyorsuló ütemű, immár a 
mindennapi életben is szembeötlő változások jelentik, mint a decentralizált, 
háztartási léptékben is versenyképes megújulóenergia-alapú villamosenergia-termelés 
terjedése, a villamosenergia-meghajtású járművek térhódítása az egyéni mobilitás terü-
letén, az energetikai szektor digitalizációja, vagy az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését lehetővé tevő technológiák újabb és újabb eszközeinek alkalmazása jelenti. A 
másik eredő az a technológia- és szemléletváltásra irányuló globális társadalmi és ennek 
nyomán szakpolitikai igény, amely a felelősségvállalás és a tudatosság új szintjét jelzi, és 
annak felismerését, hogy a klímaváltozás negatív hatásainak ellensúlyozása elképzelhe-
tetlen az energetikai ágazat technológiai és szervezési megújulása nélkül.

E változások az MVM Csoport számára egyszerre jelentenek lehetőséget és kihívást, ám 
sem a lehetőségek kiaknázása, sem a kihívásokkal való szembenézés nem képzelhető el a 
tudatos kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) tevékenységek nélkül. A kutatás-fejlesztés 
és innováció eredményeképpen állnak elő és kerülnek piaci bevezetésre ugyanis azok az 
új, magas hozzáadott értékkel bíró termékek és szolgáltatások, amelyek biztosíthatják 
a társaságcsoport hosszú távú versenyképességét és fenntartható fejlődését, valamint 
a meglévő és az új ügyfelek elégedettségét.

Ennek megfelelően az MVM Csoport innovációs folyamatait úgy terveztük meg és úgy 
működtetjük, hogy az életképes innovatív termékek és/vagy szolgáltatások kidolgozása 
és piaci bevezetése a lehető legkisebb kockázattal történhessen a leghatékonyabb erő-
forrás felhasználás mellett a legrövidebb idő alatt. A KFI tevékenységek hátterét immár 
nem csak a 2020-ban elfogadott MVM Csoport szintű innovációs stratégia adja, hanem 
a 2021. évben elvégzett kitartó munka eredményét fémjelző olyan további változások, 
mint az új csoportszintű kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) folyamat bevezetése, az 
e folyamat hatékony működését elősegítő ún. Innovációs Referensi Hálózat kialakítása, 
a csoportszintű belső tudásmegosztást lehetővé tevő MVM Tudásközpont továbbfej-
lesztése, valamint a KFI partnerek számának és a partnerségek mélységének növelése. 
A fejezet ezeket mutatja be röviden.

Az innováció egyik fő forrását az új, eredeti ötletek jelentik, amelyek ötletgazdáik kre-
ativitása, szorgalma, és állhatatos munkája, valamint a támogató szakmai háttér ered-
ményeként ölthetnek formát új termék vagy szolgáltatás formájában. Az ötletek és 
ötletgazdáik érkezhetnek akár a vállalcsoporton belülről, akár kívülről is. Az MVM Zrt. 
Csoportszintű Technológiai és Innovációs Igazgatósága a megelőző évekhez hasonlóan 
2021-ben is nagy erőkkel dolgozott azon, hogy mind a házon belül felbukkanó, mind 
a külső partnerekkel együttműködésben megalapozott ötletek számára rendelkezésre 
álljanak a feltételek ahhoz, hogy projekt formájában megvalósításuk elindulhasson.

A fentiek szellemében az MVM Csoport 2021. évben is célul tűzte ki a már munkavállalóknál 
rendelkezésre álló, vagy korábbi kutatások, innovációs projekteken szerzett tapasztalatok, 
ismeretek rendszerezését és azok felhasználhatóságának javítását. Ennek legfontosabb 
eszközei 2021-ben (is) azok a folyamatok, felületek és rendezvények voltak, amelyek a 
csoporton belüli tudáskapacitások feltérképezését és összehangolt hasznosítását voltak 
hivatottak elősegíteni. A fejezet további részében ezek közül részletesen bemutatjuk a 
KFI projektek tervezésének és megvalósításának új folyamatát, az Innovációs Referensi 
Hálózatot, az MVM Csoport Tudásközpont felületet, valamint a Be-novative platformot.

Az MVM Csoport másik jelentős célja a KFI területén a külső forrásból származó ötletek 
minél nagyobb arányú hasznosítása a társaságcsoport hosszú távú célkitűzései mentén. 
Ennek eredményét jelzi, hogy a külső partnerekkel kialakított innovációs ökoszisztéma 
2021-ben is számos új projekt tervezésének és/vagy megvalósításának elindulását tette 
lehetővé. Az egyetemi hallgatók bevonását lehetővé tevő startup események közül 
kiemelkedő az MVM Edison startup verseny, amely ismét nagyszámú fiatal ötletgazdát 
mozgósított, és hozzájárul az MVM Csoport inkubátorházának, az MVM Smart Future 
Lab Zrt. sikeres befektetési tevékenységéhez is.

A Csoportszintű Technológiai és Innovációs Igazgatóság 2020 novemberében bocsátotta 
útjára az MVM Csoport Tudásközpontjának SharePoint alapú pilot verzióját, amely a tár-
saságok intranet oldalain keresztül érhető el. A Tudásközpont felület az MVM Csoport 
Innovációs Stratégiájának részeként eszközt kíván nyújtani a tudásmenedzsment három 
alappillére számára, amelyek: a tudástermelés, a tudástranszfer és a tudáshasznosítás. 
A Tudásközponton belül modulok szolgálják a projekt-eredménytermékek és a szakmai 
anyagok tematikusan csoportosított, strukturált, kereshető elhelyezését is.
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Az MVM Csoport új governance rendszerének bevezetése részeként 2021 májusában 
lépett hatályba az MVM Csoport kutatási, fejlesztési és innovációs központi irányelve, 
amely a társaságok részvételével vagy megbízásából megvalósuló kutatási, fejlesztési 
és innovációs (KFI) tevékenységek tervezéséhez és végrehajtásához, az e tevékenységek 
eredményeként megvalósuló, iparjogvédelmi oltalom alá helyezhető szellemi alkotások 
kezeléséhez, valamint a fenti tevékenységekhez kötődő csoportszintű tudásmegosztáshoz 
kapcsolódó elvárásokat rögzíti. Az irányelv egyúttal egy új innovációs folyamat, az öt 
egymásra épülő döntési pont kialakításán alapuló ún. stage-gate rendszer bevezetését 
is megalapozta, amely rendszer célja, hogy hozzájáruljon a fejlesztési kockázatok feltá-
rásához és mérsékléséhez, biztosítsa a KFI tevékenység összhangját az MVM stratégiai 
céljaival, továbbá, a rugalmas és áramvonalasított döntéshozatali rend révén gyorsítja 
a KFI projektek megvalósulását.

A KFI központi irányelv bevezetésével egy időben, 2021 májusában indult el az 
Innovációs Referensi Hálózat a Csoportszintű Technológiai és Innovációs Igazgatóság 
koordinációja alatt. A hálózat kiépítése válasz arra a kihívásra, hogy csoportszinten 
mindeddig hiányzott az innovációs tevékenységek tekintetében egy olyan, társasá-
gokon átívelő közösség, amelynek tagjai ismerik egymás innovációs tevékenységeit, 
céljait és erőforrásait, továbbá építhetnek a vállalatcsoporton belül meglévő tudásra 
és szinergiákra. A KFI központi terület célja egy közösség létrehozása volt, amely 
kihasználja a hálózat adta előnyöket, a kapcsolati tőkét, bevonja a saját területük 
innovációs tevékenységeit összefogó kollégákat és kapcsolatot létesít közöttük. 
Egyik fő alapelve a csoportnak, hogy működésével maximálisan támogassa az MVM 
Csoport Stratégiáját és ezzel összefüggésben az MVM Csoport elfogadott Innovációs 
Stratégiáját is.

Az MVM Csoport számára kiemelten fontos, hogy teret adjon az innovatív gondolko-
dásnak és az ebből fakadó ötletek megvalósításának, cégcsoportunk munkavállaló-
inak szerteágazó tapasztalatai és ismeretei hatékonyan képesek támogatni ezeket a 
folyamatokat. Az innovációs stratégiánk alappillére a sokszínűség és a bevonódás, 
ennek jegyében kollégáink kötetlenül részt vehetnek a fejlesztési folyamatokban, 
szervezetünk pedig segítséget nyújt az ötletek megvalósításában. Ezt a célt szolgálja 
a Be-novative online ötletgyűjtő platform. 

A Be-novative ötletgyűjtő platform hivatalosan 2020. június 16-án került bevezetésre a 
teljes MVM Csoportban, így minden kolléga számára elérhető a felület egy rövid regiszt-
rációt követően. A platform segít a legáttörőbb, kreatív ötleteket felszínre hozni, miközben 
beindul egy folyamatos fejlesztési, tanulási és innovációs kultúra. A bevezetés óta több 
mint 900 munkavállaló regisztrált, 50 kihívás került kiírásra és közel 2500 ötlet érkezett a 
felületre. Az ötleteket kiértékelés és kategorizálás után a felhasználók számára elérhetővé 

tették a Be-novative felületen. A kihívások, témák ötleteit maguk az ötletelők értékelik a 
Be-novative-ban, így segítve az adott kihívás programfelelősét a rangsor felállításában. 

A platformot felhasználva 2020-ban megrendezésre került az első, teljes MVM Csoportot 
érintő ötletverseny. Ennek nagy sikere 2021-ben új névvel – INNOchallenge, de válto-
zatlan formában 3 kihívással indult a csoportszintű ötletverseny. Célja, hogy az MVM 
Csoport stratégiájával összhangban minden szintről felszínre kerülhessenek a cégcso-
port fejlődését elősegítő, innovatív gondolatok és kezdeményezések. A verseny 3 főbb 
szakaszból áll: ötletelés, ötletkoncepció-alkotás, ötletkoncepció-kifejtés és prezentálás. 
A verseny I. szakaszába összesen 97 ötlet érkezett, a II. szakaszba pedig 40 ötletkon-
cepció került beküldésre. A szakmai zsűri döntése alapján 10 koncepció jutott a döntőbe. 
Az utolsó szakaszban, vagyis az Innovátor Klubban a döntős ötletgazdák és csapatok 5 
alkalmas workshop sorozaton vettek részt, ahol a Design Thinking módszertant meg-
ismerve fejleszthették tovább ötletüket. A verseny zárásaként prezentáció formájában 
szakmai zsűri előtt kerültek bemutatásra a kidolgozott ötletkoncepciók, amelyek közül 
a legjobbakkal a verseny után az ötletgazdák és további szakterületek bevonásával 
folytatódik a közös munka annak érdekében, hogy az ötletek megvalósuljanak.

A szakmai zsűri által megszavazott ötletek gazdái helyezéstől függően bruttó 300 000 
és 1,2 millió Ft közötti összegeket vihettek haza jutalmul 2021-ben. Egyéb kampány 
jellegű ötletelések során ajándékutalványok kerültek kiosztásra a résztvevők között.

A saját KFI tevékenység és a munkavállalói innováció ösztönzés mellett az MVM Smart 
Future Lab Zrt. az MVM Csoport inkubátorházaként 2016 óta támogatja és segíti az ener-
getika területén tevékenykedő startupokat, vagy még az annál is korábbi fázisban lévő 
ötletgazdákat annak érdekében, hogy terméküket, szolgáltatásukat minél gyorsabban, 
minél hatékonyabban piacra tudja vinni. Az inkubátorház a szakmai támogatást MVM 
Csoport tudásbázisára, infrastruktúrájára alapozva biztosítja, mindemellett pedig tőke-
befektetéssel is segíti a legjobb csapatokat. 2021-ben az MVM Smart Future Lab Zrt. 
befektetésnek is köszönhetően egy magyar startup indította el a világ egyik legnagyobb 
közösségi rollerszolgáltatójának, a BIRD szolgáltatást Budapesten. Szintén 2021-ben 
kapott befektetést a Rollin Technologies csapata, mely elektromos rollertöltő állomásokat 
tervez és épít, első működő termékük idén ősszel debütált a zalaegerszegi ZalaZONE 
próbapályán és a közeli jövőben több állomás jelenik majd  meg Budapest utcáin is. 

A fenntartható mobilitási megoldások különös figyelmet kaptak az elmúlt években, 
így az MVM Smart Future Lab Zrt. befektetést biztosított a Hellovello Zrt.-nek is, akik 
elektromos kerékpár flottát tudnak biztosítani vállalkozásoknak, akik így segíthetik a 
munkavállalóik munkába jutását. A befektetés mellett az MVM Csoport egy pilot progra-
mot is indított a startup vállalkozással. Az MVM Csoport ezzel egyrészt úttörő jelleggel 

ösztönözni kívánja a munkavállalóit, hogy a jövőben minél többen járjanak munkába 
kerékpárral, másrészt elősegíti a „kerékpározás évét” meghirdető, 1377/2020. (VII.10.) 
számú kormányhatározatban foglalt célok teljesülését.

2021 márciusában az V. MVM EDISON startup verseny első alkalommal indult útjára 
két külön kategóriákban, ötlet fázisú csapatok és érettebb, azaz scaleup fázisú csapatok 
jelentkezését vártuk. Az MVM EDISON program célja, hogy olyan innovatív ötleteket 
karoljon fel az energetika területén, amelyek valós problémákra kínálnak megoldásokat, 
megkönnyíthetik a felhasználók mindennapjait, illetve hatékonyabbá tehetik az energetikai 
szektor működését. Az MVM EDISON egyedülálló eleme, hogy a kiválasztott csapatok 
márciustól egy két hónapos tréning során betekintést nyernek a startupok világába, 
megismerhetik az ott használatos nyelvet és kifejezéseket, üzleti, kommunikációs isme-
reteket, készségeket sajátíthatnak el. A program célja, hogy segítséget nyújtson az ötlet 
validálásában és továbbfejlesztésében, piacra vitelében. A legígéretesebb korai fázisú 
projekteket az MVM Csoport inkubátor cége, az MVM Smart Future Lab Zrt. szakértői 
segítették, hogy befektetésre érett termékekké, szolgáltatássá nőhessék ki magukat. Az 
érettebb fázisban jelentkező csapatok pedig a MVM Csoporttal lehetséges együttmű-
ködést térképezték fel és ennek a koncepcióját prezentálták a vezetőség előtt.

A KFI tevékenységek jelentős részben kötődnek a felsőoktatási intézményekhez, ezért az 
MVM Csoport kiemelt szerepet tulajdonít a felsőoktatási együttműködéseknek, legyen 
szó akár tehetséggondozásról és hallgatói ötletek üzleti inkubációjáról, akár az egyete-
mekkel közös KFI tevékenységek kezdeményezéséről. Ennek szellemében 2021-ben az 
MVM Csoport KFI partnerségeinek száma jelentősen nőtt, terveink szerint ez továbbra is 
dinamikusan fog nőni 2022-ben is, tekintettel az MVM Csoport szerteágazó tevékeny-
ségéhez kapcsolódóan feltárt új kutatási témákra.

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
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Egyetemi együttműködések keretében a Miskolci Egyetemmel több szálon törekszünk 
együttműködés kialakítására közös projektek indításával. Egyrészt kompetencia központ 
pályázaton való indulást készítünk elő az egyetemmel CCS (szén-dioxid leválasztás és 
tárolás) és CCU (szén-dioxid leválasztás és hasznosítás) és lignit alternatív felhaszná-
lása témakörökben, mely az MVM Mátra Energia Zrt. jövőképéhez és a CCGT egységek 
jövőbeli működéséhez szorosan köthetők. Másrészt az MVM Smart Future Lab Zrt. és 
a Miskolci Egyetem közös startup inkubációs programot alakított ki a 2021/2022-es 
egyetemi tanévre, mely 2021 szeptemberében elindult és várhatóan 2022 áprilisában 
fog véget érni. Az eddigi pozitív tapasztalatok alapján célunk az MVM Smart Future Lab 
Zrt. által nyújtott szolgáltatás állandósítása a következő tanévekre is.

Megújításra került az MVM Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
között a stratégiai együttműködési megállapodás. Az együttműködés célja a kölcsönös 
előnyöket jelentő értékteremtésre alapozott stratégiai szintű hosszú távú együttmű-
ködés kialakítása a felek között, az alábbi területeken: a humánerőforrás-fejlesztés, 
a kutatás-fejlesztés és innováció. 

Az energetikai kutatás megerősítése érdekében az MVM Zrt. egy 4 éves kutatási megál-
lapodást kötött a BME Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ szervezeti egysé-
geként működő Zéró Karbon Központtal. Az együttműködés a klímasemleges gazdaságra 
történő hazai átmenet villamosenergia-szektort érintő kiemelt kérdéseit vizsgálja azzal a 
céllal, hogy az átállás folyamata az MVM Csoport és a magyar gazdaság számára minél 
jelentősebb hozzáadott érték termelés mellett, innovatív módon valósulhasson meg. 
A négyéves kutatási program a magyar villamosenergia-rendszer jövője szempontjából 
meghatározó folyamatok, a dekarbonizáció, a decentralizáció és a digitalizáció temati-
kája köré épül. Célja az említett folyamatok interdiszciplináris elemzése és az azok elő-
mozdítását támogató innovatív műszaki, üzleti és szabályozási megoldások fejlesztése. 
A kutatási program kiemelt szempontja, hogy a karbonsemleges gazdaságra történő 
átállást a villamosenergia-rendszer átalakulása úgy támogassa, hogy a jelenlegi kiváló 
villamosenergia ellátásbiztonság ne sérüljön.

Az MVM Csoport 2021-ben új szintre emelte a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló 
partnerségét. Az év folyamán az MVM Zöld Generáció Kft. az egyetemmel közösen elindí-
totta a „Biomassza alapú hidrogénelőállítás lehetősége - Megvalósíthatósági tanulmány 
kidolgozása Pécs-Komló térségére vonatkozóan” című projektet, amelynek célja a fenn-
tartható módon előállított biomassza tüzelőanyag energetikai hasznosítása elgázosítási 
technológia alkalmazásával, oly módon, hogy a technológia láncból kikerülő termék 
elsőként szintézisgáz, majd amennyiben rentábilis lehetőség mutatkozik, zöld hidrogén 
legyen. A hidrogén új irányt jelent a vállalatcsoport és az egyetem közötti együttműkö-
dés tematikájában, amelyhez kapcsolódóan a felek megkezdték egy, a Megújulóenergia 

Nemzeti Laboratórium hálózathoz csatlakozni kívánó hidrogén technológia laboratórium 
kialakítását, valamint egy megújulóenergia-alapú hidrogén előállítását és értékesítését 
célzó pilot projekt megvalósítását célzó projekt előkészítését. Megvalósulása esetén a 
projekt a jövőben holisztikusan tudná segíteni az MVM Csoportot a hidrogénnel kap-
csolatos innovatív kezdeményezéseiben.

Az MVM Csoport 2021 folyamán kötött együttműködési megállapodást a Pannon 
Egyetemmel, ugyanakkor a vállalatcsoport és az egyetem között már a múltban is számos 
sikeres projekt valósult meg. A jelenleg futó projektek között kiemelt fontossággal bír 
az MVM Csoporthoz tartozó Magyar Földgáztároló Zrt. Akvamarin Projektje (hidrogén 
energiatárolási innováció a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél), amelynek keretében a kar-
doskúti földgáztároló létesítménye mellett napenergiából származó hidrogén kerül 
majd előállításra, és ez kazánokban, gázmotorokban és regenerálókban hasznosításra. 
Az 1,9 milliárd forintos támogatást elnyerő projekt a Pannon Egyetem mellett a Miskolci 
Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Debreceni Egyetem 
bevonásával valósul meg. Az Akvamarin Projekt mellett az MVM Optimum Zrt. és a 
Pannon Egyetem 2021 márciusában kezdte meg egy korszerű energiamenedzsment és 
energetikai, valamint ezekhez kapcsolódó környezetvédelmi megoldások kifejlesztésére 
irányuló Kompetencia Központ létrehozását célzó támogatási kérelem projekt koncep-
ciójának kidolgozását.

Az Akvamarin Projekten túl a cégcsoporton belül további társaság is foglalkozik a hid-
rogéntechnológia innovációs lehetőségeinek kutatásával: az MVM OVIT Zrt. az ehhez a 
technológiához kapcsolódó gyártási potenciálokat vizsgálja. Az MVM Csoport gyártási 
kompetencia központjaként azt keresi, hogy ezen az értékláncon belül hol tud szerepet 
vállalni berendezések tervezése, gyártása terén meglévő tudásbázisának és kapacitá-
sainak kihasználásával.

Emellett az MVM OVIT Zrt. bekapcsolódott a Magyar Akkumulátor Szövetség három 
munkacsoportjának munkájába: gyártói-beszállítói munkacsoportba, az e-mobilitás, 
illetve az energiatárolási munkacsoportba, azzal a céllal, hogy gyártási képességeivel 
hozzájáruljon az energia-, és környezettudatos társadalmi trendek támogatásához.
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Környezeti beruházások, rekultivációk és kármentesítések

2021-ben az alábbiakban felsorolt MVM Csoport tagvállalatoknál került sor környezeti 
beruházásokra, rekultivációra és kármentesítésekre.

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
-  Környezet- és Kibocsátás Ellenőrző Rendszer (SER-KK) felújítása: a kivitelezés 

folyamatban van 
-  Folyékony radioaktív hulladék szilárdítása cementezéssel: A sugárvédelmi ellenőrző 

rendszer gyártási, beszerzési, szerelési engedélyezése megtörtént. Az engedélyek 
alapján a rendszerek szerelése befejeződött. Az inaktív üzembehelyezések időpontja 
2021. november vége volt.

-  Hulladékfelszabadító mérőrendszer beszerzése: A primerköri hulladékok hatósági 
felügyelet alóli felszabadításához szükséges hulladék-felszabadító mérőrendszer 
beszerzése, üzembehelyezése megtörtént.

-  Szekunderkörben keletkező, higanytartalmú laboratóriumi hulladékvizek megszüntetése: 
A laboratóriumi tevékenységből éves szinten átlagosan 964 kg higanytartalmú 
hulladékvíz keletkezik, amelyet hulladékvízként a szennyvízrendszerben kezelni nem 
tudunk, és a környezetbe sem kibocsátható. A mérés során keletkező higanytartalmú 
folyékony hulladék összegyűjtésre kerül, és veszélyes hulladékként gondoskodunk az 
ártalmatlanításáról. A higany és vegyületei felhasználásából és ártalmatlanításából 
adódó egészségügyi és környezeti kockázat megszüntetése mellett gazdasági haszna 
is van a szekunderkörben keletkező higanytartalmú hulladékvizek megszüntetésének.

MVM Mátra Energia Zrt.
A visontai erőműben egy összes illékony szerves vegyületet (TVOC) mérő műszer 
cseréjére került sor mintegy 41 953 EUR értékben. Az erőműhöz tartozó bányákban 
történt beruházásokat a 14. táblázat mutatja.

MVM-6

14. táblázat. A bányákban végzett beruházások

MVM Mátra Mélyépítő Kft.
A társaságnál három beruházásra került sor 2021-ben:
-  A telepített üzemegység melletti kármentők kialakításra és telepítésre kerültek.
-  Ideiglenes veszélyes hulladéktároló került kialakításra Visontán és Bükkábrány 

Bányánál környezetvédelmi szakemberek és tervezésre jogosultak bevonásával, és 
külső beszállítók igénybevétele mellett.

-  Felállításra került az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rend-
szer, amely rendszer bevezetésére belső szabályozások elkészítését követően és a 
telephelyek környezetvédelmi állapotának megfelelőségét követően nyílt lehetőség.

innogy Energo s.r.o.
2021 folyamán Berounban kapcsolt energiatermelő egységet telepítettek. A Beroun 
Centrum kazánházában 3 db földgáztüzelésű melegvizes kazán volt. Ezek a kazánok 
hosszú élettartamuk végéhez közeledtek. A kazánházban a légszennyező források 
teljes rekonstrukciója megtörtént, első ütemben a régi kazánok elbontása történt meg, 
és 2 db új, 16,6 MW összhőteljesítményű, alacsony kibocsátású földgázkazán került 
beépítésre. 
2021-ben a korszerűsítés egy új, 2,3 MW tüzelőanyag-bevitelű kapcsolt energiater-
melő blokk telepítésével folytatódott. Ezek a blokkok Beroun város hőközpontjaként 
szolgálnak. Az egész Beroun Centrum beruházás 273,24 millió forintba került.

innogy Česká Republika a.s.
2021-ben korszerűtlen tüzelőberendezések cseréjére került sor Karlovy Vary és Děčín 
településeken új, nagyobb hatásfokú kondenzációs kazánokra. Az összesen 34,2 millió 
forint értékű beruházás még nem került kifizetésre, mivel a kazánok a jelenlegi fűtési 
szezont követően kerülnek beüzemelésre.

MVM MIFŰ Kft. / MVM Balance Zrt.
AZ MVM MIFŰ Kft. 2021-ben az újra üzembe helyezett Hold utcai Kombinált Ciklusú 
Gázturbinás Erőművel (MKCE) üzemelt a fűtési szezonban. A gázturbina felújítás része 
volt a 16 db főégő NOx-szegény égőkre történő lecserélése, melynek segítségével az 
NOx-kibocsátás átlagosan kb. 30%-kal csökkent (60 mg/Nm3-ről 44 mg/Nm3-re), mely 
esetben a hatóság által előírt határérték 55 mg/Nm3.
A 2021. év folyamán elindult az MKCE fejlesztési fázisának II. lépése, mely magában 
foglalja egy kényszerhűtő telepítését (az üzembiztonság növelése érdekében, illetve a 
fűtés szempontjából átmeneti időszakban lehet kiterjeszteni az üzemelési lehetőségeket), 
illetve a gázturbinához kapcsolódó bypass-kémény megépítését (a nyári időszakra ki 
lehet terjeszteni a rendszerszintű szolgáltatások piacán az üzemelési lehetőségeket).
A Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű 2021. október 1-jétől az MVM Balance Zrt. szer-
vezeti keretein belül működik tovább.

Aqua Energia S.A.
A 2021. decemberig egy 22 kW-os AC töltőberendezésnek, egy szervernek és vízho-
zammérőknek a beszerzése és üzembehelyezése valósult meg. (A vízerőműveket el 
kellett látni vízhozam mérővel (befogott és visszabocsájtott vízmennyiség), a felszerelt 
mennyiségmérőket pedig a Vízügyi Igazgatóság biztonsági zárral látta el.) 

MVM Future Energy Technology S.R.L.
2021-ben az MVM Future Energy Technology S.r.l.-nél az alábbi beruházások meg-
valósítására került sor: kábel pozíció kereső eszköz, vízhozammérők beszerzése és 
üzembehelyezése, valamint a hozammérő aknák megépítéséhez szükséges munkálatok 
elvégzése, gát rehabilitáció, betonvágó. (A vízerőműveket el kellett látni vízhozam-
mérővel (befogott és visszabocsájtott vízmennyiség), a felszerelt mennyiségmérőket 
pedig a Vízügyi Igazgatóság biztonsági zárral látta el.) Ezeken túlmenően egy ERP 
rendszer, vagyis a teljes számlázási, követési szoftver beszerzése megtörtént, ám a 
bevezetése még folyamatban van.
A beruházások nettó berszerzési értéke összesen 628 989,28 román lej.

H20 Energy S.R.L.
A H2O Energy S.R.L. társaságnál vízhozammérők beszerzésére és üzembehelyezésére 
került sor. A vízerőműveket el kellett látni vízhozammérővel (befogott és visszabo-
csájtott vízmennyiség), a felszerelt mennyiségmérőket pedig a Vízügyi Igazgatóság 
biztonsági zárral látta el. A vízhozammérőkkel kapcsolatos költségek mértéke nettó 
33 983,02 román lej.

2021. évi környezetvédelmi beruházások a bányákban (Ft) Visonta Bükkábrány

Porleválasztó, pormegkötő karbantartás, üzemeltetés 4 000 000 860 000

Tájrendezés 1 392 300 000 12 979 000

Gyommentesítés 8 200 000 250 000

Erdőtelepítés (összesen 22 ha) 6 000 000 12 000 000

Zajvédelem 5 000 000 260 000

Hulladék elszállítás 4 450 000 -
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MAVIR ZRt.
2022. évben is folytatódott az alállomási savazóaknák felújítása, ennek keretében a 
Dunamenti alállomáson, és Sajóivánkán végeztek munkálatokat.

Felújításra került a tiszalöki 1. számú transzformátor alapja, a gödi tároló alap felújítása 
kapcsán a hozzáférés biztosítása végett beszerzésre kerültek az alapon tárolt transzfor-
mátorhoz szükséges görgők, a felújítás 2022-ben fog teljes egészében megvalósulni.
A távvezetékek madarak számára jobban láthatóvá és madárbaráttá tételéhez szüksé-
ges többféle típusú, - nekirepülésből adódó ütközést csökkentő - eltérítő szerelvények 
beszerzésre és az ország számos pontján, elsősorban természetvédelmi területeken, 
kihelyezésre kerültek a főbb madárvonulási útvonalakat keresztező, már meglévő, illetve 
építés alatt álló hálózati elemeinkre. Mindezek mellett a ragadozó madarak távvezeté-
ken történő fészkelésének biztonságossá tétele érdekében műfészkek is kihelyezésre 
kerültek. A Buj településen építés alatt álló új transzformátor állomás épületeire a 
fecskék fészkeket építettek, ezért ide külön fecskepelenkák kerültek felszerelésre.

Az elvégzett környezetvédelmi vonatkozású beruházások teljes összege 2021-ben 
közel 85,5 millió Ft volt.

Magyar Földgáztároló Zrt.
A kardoskúti földgáztárolóban villamos meghajtásra való áttérésre kerül sor a meglévő 
kompresszorok kiegészítő szerepe mellett. A projekt keretében az 1974-es gyártású, 
10 GKN típusú szovjet gázmotorok lecserélésre kerülnek megfelelő kapacitású villa-
mos meghajtású gépekre, mivel a gázmotorok fajlagos energiafelhasználása, környe-
zetvédelmi 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 követően 
a kompresszorozási feladat közép/hosszú távon is biztosítható lesz káros anyag kibo-
csátás nélkül, továbbá a fajlagos energiafelhasználás 56%-kal csökken, az üzemel-
tetési, karbantartási költség 15%-kal alacsonyabb lesz, és az éves ökológiai lábnyom 
(CO2eq) 90%-kal csökken, 2 pontforrás megszűnik. A projekt befejezése és a villamos 
kompresszor üzembe helyezése 2021-ben megtörtént.

A kardoskúti földgáztárolóban egy Akvamarin névre keresztelt projekt is a kezdetét 
vette. A projekt célja a Kardoskúti földgáztároló felszíni berendezéseinek hidrogénál-
lóság vizsgálata, mely a villamosenergia-rendszeren adott pillanatban feleslegben 
rendelkezésre álló energia átalakításával (elektrolízisével) kerül előállításra. 

Az előállított hidrogén földgázba történő bekeverést követően saját berendezésekben 
kerül felhasználásra, csökkentve ezzel az ÜHG-kibocsátást. Az infrastruktúra kialakítása 
mellett kutatási és fejlesztési feladatok is megvalósításra kerülnek, melyek célja a tároló 
meglévő felszíni berendezéseinek hidrogénállósági vizsgálata. A projekt 2021. február 1-jén 
kezdődött és a jelenlegi megvalósítás helyzete alapján 2023. január 31-én fejeződik be.

MVM OVIT Zrt.
Az MVM OVIT Zrt.-nél 2021-ben is történtek jelentősebb környezeti beruházások, 
fejlesztések, illetve intézkedések, melyek az alábbiak voltak:
−  A gödi telephelyen energiatakarékossági szempontból az F6 festőcsarnokban a régi 

armatúrák lecserélésével energiatakarékos (LED lámpák) világítás került kialakításra. 
A beruházás 818 000 Ft-os nettó anyagköltséggel járt, a kivitelezést a gödi üzem 
saját erőforrásból oldotta meg.

−  Ipari takarítógép vásárlása annak érdekében, hogy a termelő csarnokok porterhelése 
csökkentésre kerüljön, illetve a takarítási folyamat gyorsabb, hatékonyabb legyen. 
A beruházás 2 983 600 Ft nettó anyagköltséggel járt.

−  Az energiatakarékossági és a fűtési hatékonyság növelése érdekében az F1, F2, 
F3, F4 festőcsarnokok esetében kiépítették a hővisszanyerő rendszert. A beruházás 
forrásigénye 49 700 000 Ft volt.

MVM XPert Zrt.
Az MVM XPert Zrt.-nél 2021-ben történtek jelentősebb és kisebb környezeti beruhá-
zások, fejlesztések, illetve intézkedések, melyek az alábbiak voltak:
−  Veszélyes anyag és hulladékkezelés: több telephelyen is felújításra kerültek a veszé-

lyes anyagok és hulladékok okozta szennyezések elkerülésére szolgáló kármentő 
tálcák. A felújítások összértéke 183 270 Ft volt.

−  Hulladékkezelés: a társaságnál keletkező hulladékok teljeskörű nyilvántartásának 
támogatására sor került egy meglévő hulladék gyűjtőhelyi mérleg felújítására, valamint 
egy új mérleg beszerzésére. A fejlesztés és beruházás összköltsége 126 714 Ft volt.

−  Egyéb – Villamosenergia-felhasználás csökkentése: Felsőzsolca telephelyen épület 
korszerűsítés keretein belül nyílászárók cseréjére (56 darab régi típusú, fa tokozatú 
ablakok cseréje műanyag ablakokra) került sor. A beruházás költsége 8 988 316 Ft volt.

−  Egyéb – Üzemanyag felhasználás csökkentése: A társaság három telephelyén új 
modern, emelőhátfallal ellátott, a munkafolyamatokat nagyban megkönnyítő jár-
művek (3 db) kerültek beszerzésre. A beruházás költsége összesen 33 millió Ft volt.

−  Egyéb – Üzemanyag felhasználás csökkentése: Elavult, korszerűtlen 3,5 tonna alatti 
és feletti gépjárművek cseréjére került sor. A beruházás során egy beton mixer, egy 
országúti önrakodós teherautó és egy 30 tonnás daru került beszerzésre, melyek 
nagyságrendileg 350 millió Ft-ba kerültek.
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MVM NEXT Energiakereskedelmi Zrt.
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a dél-pesti (Koppány és Gubacsi utca) telep-
helyeken, az egykori Óbudai Gázgyár területén, valamint az egykori Szegedi Erőmű 
területén végez jogszabályi megfelelést biztosító környezetvédelmi kármentesítéssel 
összefüggő feladatokat.

Óbudai Gázgyár kármentesítési projekt
Az egykori Óbudai Gázgyár területén ismert szennyezés az 1913-tól 1987-ig tartó 
városigáz-gyártásnak tudható be. A felmérések során városi gázgyártás, szénkokszolás 
és kőszénkátrány feldolgozás okozta szennyezést azonosítottak. Részleges kárenyhí-
tési tevékenységként, a gáztartó tartályok elbontása után visszahagyott alapok és az 
abban tárolt veszélyes anyagok (gázmassza, gázmasszával szennyezett talaj és talajvíz), 
valamint a Száraztisztító épület pincetömbjében feltárt veszélyes hulladék kitermelése, 
elszállítása és ártalmatlanítása már megtörtént. Az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. és jogelődjei 2011 óta kiemelt projektként kezeli a terület szennyezettségének 
megszüntetését, és mindent elkövet, hogy a kármentesítés folyamatának legjelen-
tősebb záró elemét képező, komplex műszaki beavatkozást mielőbb el tudja végezni.
A FŐGÁZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( jelen fejezetben: FŐGÁZ) a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( jogutód: 
Pest Megyei Kormányhivatal) által kiadott, többször módosított KTVF: 2821-30/2012. 
számú határozatában foglalt előírások szerint elkészítette az Imsys Kft. – Naturaqua 
Kft. Konzorciumával a tényfeltárást. A Tényfeltárási Záródokumentációt a Közép – 
Duna – Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTF: 
2048-30/2014 számú jogerős határozatában fogadta el.

A FŐGÁZ a határozatban foglaltak szerint benyújtotta az illetékes hatóság részére a 
kármentesítési beavatkozási tervet, kármentesítési monitoring tervet, valamint a vízjogi 
létesítési engedélyezési tervet. A beavatkozás és a beavatkozás ideje alatti kármentesítési 
monitoring tervet PE/KTF/1896-39/2015. számú határozatban, a vízjogi létesítési enge-
délyt a 35100-5094-11/2015. ált. számú engedélyben adták meg az illetékes hatóságok.

Az ezt követő kivitelezői pályázat eredménytelen volt, a kármentesítési határozat 
határidejét többször meghosszabbították, de a kármentesítés vízjogi engedélyének 
határideje - ami a meghosszabbítás alatt álló jogerős környezetvédelmi határozat 
hiányában nem volt meghosszabbítható - eltelt. 

A kármentesítési kötelezés jelenleg az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t (koráb-
ban FŐGÁZ, korábban NKM Földgázszolgáltató Zrt., korábban NKM Energia Zrt.; a 
továbbiakban 2021-től MVM Next) terheli.

2018 novemberében az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. úgy döntött, hogy a 
területen kiegészítő tényfeltárás elvégzése szükséges annak érdekében, hogy a friss 
adatokkal az új vízjogi engedély iránti kérelem benyújtásra kerülhessen. Miután elké-
szült a kiegészítő tényfeltárás záródokumentációja, 2019 novemberében állásfoglalást 
kért a környezetvédelmi Hatóságtól, hogy az eredmények alapján szükségesnek látja-e 
a technológia, illetve a monitoring rendszer módosítását. 2020. januári válaszában 
Hatóság a kármentesítés korábbi előírásait változatlanul fenntartotta.

A vízjogi engedély iránti kérelem 2020 júliusában került benyújtásra a vízügyi ható-
sághoz. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az engedélyt 2021 januárjában vette 
kézhez, és az 2021. február 8-án emelkedett jogerőre. 

A terület tulajdonosa a korábban meghatározott kármentesítési technológia felülvizs-
gálatához nem járult hozzá, így az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. új kivitelezői 
pályázat kiírásának előkészítéséről döntött. 

Dél-pesti telephely – Koppány u. 8.
A dél-pesti telephelyeken a kármentesítés (felszíni burkolat kialakítása és monitoring) 
az 1900-as évek elején telepített ferencvárosi II. gázgyár korábbi működéséből visz-
szamaradt felületi porszennyezéssel kapcsolatos.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a dél-pesti telephelyen, két területen végez 
kármentesítést. A dél-pesti telephelyek Budapest IX. kerületének déli részén a ferenc-
városi vasúti pálya déli oldalán helyezkednek el, a Külső-Mester út és a Gubacsi út 
közötti területen. Környezetükben a pályaudvar, a korábbi sertésvágóhíd ingatlana, és 
a Tesco bevásárlóközpont található. 

A Koppány utcai telephelyen megtörtént a műszaki beavatkozás (a terület burkolatának 
kialakítása), a műszaki beavatkozási záródokumentációt és a kármentesítési monitoring 
tervet a környezetvédelmi hatóság 2018-ban elfogadta. A hatósági előírások alapján, 
a telephelyen négy éves időtartamban a talajvíz megfigyelése zajlik kármentesítési 

utómonitoring keretében 2022 júniusával bezárólag. A monitoring záródokumentáció 
benyújtásának határideje 2022. szeptember. A záródokumentáció elbírálásának során 
a hatóság döntést fog hozni arról is, hogy a monitoring tevékenység befejezhető, vagy 
előírja a folytatását meghatározott időtartamra.

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 időtartamban a 
talaj és talajvíz rendszeres vizsgálata zajlott kármentesítési utómonitoring keretében 
2020 decemberével bezárólag. A négyéves monitoringot lezáró záródokumentációt 
határidőre - 2021. február 15. – benyújtottuk. A környezetvédelmi hatóság elbírálta a 
Gubacsi útról készült záródokumentációt és PE-06/KTF/06796-9/2021. sz. határozat-
ban újabb négy év - 2025-ig tartó - monitoringot rendelt el a Gubacsi úti telephelyen, 
feltételezve a terület felhasználás változatlanságát (füves terület/fedett parkoló).
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Igazgatósága 2021 májusában jóváhagyta 
a társaság és a területen monitoring tevékenységet végző vállalkozó között létrejött 
vállalkozási szerződés módosítását a Budapest, Gubacsi út 4. szám alatti telephelyen, 
kármentesítési monitoring tevékenység végzésére, a környezetvédelmi Hatóság által 
elrendelt, 2021-től 2025-ig tartó monitoring tevékenység elvégzése érdekében.

Szegedi Gázgyár
A volt gázgyár és erőmű területén a korábbi gázgyári működéssel kapcsolatban jelentős 
talajszennyezés történt. Ennek feltárását követően kármentesítésként talajkitermelést 
végeztek, a környezetvédelmi hatóság pedig kármentesítési utómonitoringot írt elő. 
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az egykori szegedi gázgyár és erőmű terü-
letén elvégezte a műszaki beavatkozást és 2018-ban benyújtotta a kármentesítési 
monitoring záródokumentációt. A hatóság a dokumentációt elfogadta és előírta a 
kármentesítési utómonitoring folytatását. 2020 első negyedévében a kétéves moni-
toring zárójelentése elkészült, és a hatóság az utómonitoring 2022 márciusáig tartó 
folytatásáról döntött. A záródokumentáció elbírálásának során a hatóság döntést fog 
hozni arról is, hogy a monitoring tevékenység befejezhető, vagy előírja a folytatását 
meghatározott időtartamra.
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MVM ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt.
A gázelosztással kapcsolatos légszennyezés csökkentésére, a szivárgások megelőzé-
sére a következő intézkedések történnek: csőkötések megfelelőségének ellenőrzése; 
peremek megfelelő tömítése, azok ellenőrzése; rendszeres mérőműszeres hálózatel-
lenőrzés; a gázelosztó hálózat terv szerinti rekonstrukciója.

Gázelosztó hálózatot érintő korróziós szivárgások számának csökkentése
A gázelosztó hálózaton jelentkező, saját felelősségi körbe tartozó szivárgások-gáz-
ömlések túlnyomó része az összes vezetékhossz 1,9%-át kitevő, aktív védelem nélküli 
acél vezetékeken jelentkezik.

A pótlólagos katódvédelmi munkák tervezése során az acél vezetékek állapotfelméré-
sére vonatkozó információkat, vizsgálati eredményeket (pl: szigetelés) is figyelembe kell 
venni. Ezen vizsgálatok eredményei alapján meghatározhatók a gazdaságosan védhető 
vezetékszakaszok, melyek hatással lehetnek a felújítani tervezett vezetékek sorrendjére.

A katódvédelemmel kapcsolatosan több katódállomás rekonstrukciós cseréjére, anód-
rekonstrukcióra és tervezésére, illetve egy AC veszélyeztetés kiküszöbölés II. ütemének 
tervezésére kötött a társaság megbízást összesen 13,25 millió Ft értékben. Ebből a 
2021-ben elkészült beruházások értéke összesen 9 207 490 Ft, a továbbiak kivitele-
zésére 2022-ben kerül sor.

Nyomásszabályozó állomások rekonstrukciója
A nyomásszabályozó és fogadóállomások a társaság üzemeltetési tevékenységében 
stratégiai elemeket képeznek, mivel az azokban bekövetkezett meghibásodások:
−  települések vagy település részek vagy területek földgázszolgáltatásból történő 

kiesését okozhatják;
−  nyomáshiány vagy túlnyomás miatti balesetveszély jelenthetnek;
−  gázszivárgást (gázömlést) idézhetnek elő.

40 db nyomásszabályzó állomás rekonstrukciójára került sor 2021-ben (Békéscsabai-, 
Szegedi-, Szeghalmi-, Szabadszállási és Kecskeméti üzemegységek területén); amely 
összesen 800 millió Ft értékben valósult meg.

Metánkibocsátás csökkentése
A metánkibocsátás csökkentése érdekében gázhálózat rekonstrukciók és gázvezeték 
rekonstrukciók valósultak meg 12,5 km-en, 2,5 millió Ft értékben. Ezeken kívül mintegy 
750 rövid acél szakasz cseréjére került sor mintegy 331 millió Ft értékben, továbbá 
80 db szakaszoló elzáró kicserélésre került 136 millió Ft értékben, és 195 fogyasztói 
főelzáró is cserélésre került közel 97 millió Ft értékben.

MVM Földgázhálózati Kft.
Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.-nél katódvédelemmel (korrózióvédelemmel) 
kapcsolatosan az alábbi beruházások történtek a 2021. évben, összesen 46 millió Ft 
értékben:
−  3 ELMŰ betáplálás kiépítése
−  4 ELMŰ fogyasztásmérő szekrény cseréje
−  2 katódállomás csere
−  2 új anód telepítés
−  szigetelő karima kiépítése

Nyomásszabályozó állomások rekonstrukciója
A nyomásszabályozó, fogadóállomások a társaság üzemeltetési tevékenységében 
stratégiai elemeket képeznek, mivel az azokban bekövetkezett meghibásodások:
−  települések vagy település részek vagy területek földgázszolgáltatásból történő 

kiesését okozhatják;
−  nyomáshiány vagy túlnyomás miatti balesetveszély jelenthetnek;
−  gázszivárgást (gázömlést) idézhetnek elő.

Nyomásszabályzó állomás rekonstrukció 2021. évben összesen 11 db esetben valósult 
meg, mintegy 587 millió Ft értékben (9 db budapesti, 2 db péceli).

Metánkibocsátás csökkentése
A gázhálózat területén 2021. évben 42 db gázvezeték rekonstrukciós munka volt 5 914 
millió Ft értékben. Ennek keretében 21 086,9 m gerincvezeték épült meg, a leágazó 
vezeték hossz 4 669,6 m (összesen 608 db).
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Rendelkezésre állás és megbízhatóság

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

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

A rendelkezésre állási mutató fontos eleme a hosszú távú karbantartási szerződéseknek 
is, mely szerződéses érték kötbér köteles mutatószámként kerül alkalmazásra.
A rendelkezésre állás terv és tény mutatószámainak összehasonlítása visszaigazolja az 
üzemviteli és karbantartási gyakorlat megfelelőségét, vagy indikálja a beavatkozások 
szükségességét, módosítások bevetetését az üzemviteli és karbantartási feladatokban. 
Megállapítható, hogy gyorsított döntési folyamatok (hatáskör, felelős) kidolgozása szük-
séges a géptörési káreseményekre, melynek előkészületei folyamatban vannak.
A termelő berendezésekkel kapcsolatosan általános elvárás, hogy azok rendelkezésre 
állása meghaladja a 96%-ot, vagyis az éves karbantartásokra és hibajavításokra 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 szinten is 
nyomon követésre kerül, a termelési, termelőképességi, karbantartási tervek, valamint 
a heti jelentések által.

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

A MAVIR ZRt. mint az átviteli hálózat üzemirányítója, üzemeltetője és tulajdonosa 
kiemelt figyelmet fordít a rendelkezésre állás, a fogyasztói ellátás mindenkori bizto-
sítására. Ennek keretében a társaság feladata az országos villamosenergia-rendszer 

hálózati frekvenciájának stabilitása érdekében a rendszer teljesítmény-egyensúlyának 
fenntartása, ebből kifolyólag a mérlegkörök piaci menetrendektől való eltéréseinek 
szabályozási kapacitások igénybevételével történő kiegyenlítése. Ennek első lépése a 
szükséges szabályozási kapacitások mértékének meghatározása, majd versenytárgya-
lásokon történő beszerzése, napi gyakoriságú tartaléktervezési folyamatokban történő 
véglegesítése, végül a rendelkezésre álló kiegyenlítő szabályozási kapacitások valós idejű 
üzemirányítás során, műszaki paraméterek figyelembevételével, az ársorrendnek megfe-
lelően történő igénybevétele. A rendszerbiztonság fenntartása érdekében mindemellett 
figyelemmel kell követni a hazai átviteli hálózat műszaki állapotát, és figyelembe véve 
a környező országok hálózatának rendelkezésre állását is, össze kell hangolni az átviteli 
és elosztói hálózatok karbantartási terveit, döntéseket kell hozni arról, hogy a kikap-
csolási 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 elvégzéséről, a hálózati vagyon 
megőrzéséről, gyarapításáról, a munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről. A MAVIR 
ZRt. hálózatfejlesztési célkitűzése a vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban 
meghatározott ellátás- és üzembiztonság fenntartása a rendszerhasználók számára, az 
európai villamosenergia-rendszerrel az együttműködő-képesség fenntartása és a piaci 
szereplők hálózattal szemben támasztott igényeinek kielégítése a legkisebb költség 
(CAPEX, OPEX) elvének érvényesítésével.

A MAVIR ZRt. több évtizedre visszatekintően figyelemmel kíséri a hazai villamosener-
gia-fogyasztás alakulását, a historikus mérési eredmények és a gazdasági környezet adta 
alapadatok figyelembevételével villamosenergia-felhasználási prognózisokat készít, 
melyet az illetékes hatóságok és az érintett szervezetek számára rendelkezésre bocsát.
A MAVIR ZRt. kiemelt feladatként tekint a villamosenergia-rendszer működtetésének 
megbízhatóságára, melynek érdekében éves, havi, heti és napi gyakorisággal megfele-
lőségi vizsgálatokat folytat le. A rendszerirányító szoros együttműködésben dolgozik 
a hazai villamosenergia-piac szereplőivel a különböző időtávokon végzett üzemelőké-
szítés, az üzemirányítás és az elszámolás során. Kapcsolattartása kiterjed a termelői és 
elosztóhálózati engedélyesek, valamint nemzetközi szinten a külföldi rendszerirányítók 
és szervezetek (ENTSO-E, Core CCR, TSCNet GmbH) körére, mely hozzájárul a magyar 
villamosenergia-rendszer előírt minőségi mutatóinak való hiánytalan megfeleléshez.

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

Mind a téli, mind a nyári, jellemzően magas fogyasztási igényt jelentő időszakokban, 
valamint a COVID-19 okozta kihívások ellenére is sikerült mindvégig biztosítani az átviteli 
hálózat és a szükséges erőművi, illetve kiegyenlítő szabályozási kapacitások rendelke-
zésre állását és ezeknek köszönhetően az ellátásbiztonságot. 
Az ellátásbiztonság garantálása és a piaci lehetőségek bővítése érdekében a MAVIR 
ZRt. a 2021. év során is részt vett a régió rendszerirányítói által az átviteli hálózati szűk 
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó beavatkozásokban.

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. és az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. 
földgázelosztási engedéllyel rendelkező gazdasági társaságként kiemelt figyelmet fordít 
energiafelhasználásának tudatos mérésére, energiahatékonyságának folyamatos fej-
lesztésére. A társaságok az egyenlő bánásmód, a versenysemlegesség, az átláthatóság, 
az üzembiztonság, az ellátásbiztonság, a felhasználók védelme és a legkisebb költség 
elvének érvényesülését figyelembe véve gyakorolják földgázelosztói engedélyesi tevé-
kenységüket. Tevékenységüknek legfőbb célja az elosztórendszerbe betáplált földgáz 
eljutásának biztosítása a felhasználási helyekre, illetve az elosztott földgáz mennyiségi 
elszámolásához szükséges alapadatok előállítása. 

A felhasználók zavartalan energiaellátása érdekében e társaságok feladatai között 
rendkívül fontos szerepet tölt be a vezetékek, körzeti nyomásszabályozók üzemeltetése, 
javítása, karbantartása, a hálózat-rekonstrukciós feladatok elvégzése. A társaságok a 
biztonságos működés érdekében az év valamennyi napján 0-24 órában működő disz-
pécserközpontot és ügyeletet üzemeltetnek. Igény esetén az elosztói engedélyesnek 
biztosítania kell az új fogyasztók bekapcsolását a gázszolgáltatásba. A már vételező 
fogyasztók számára biztosítani szükséges a földgázfogyasztás hiteles mérését, a mérők 
leolvasását, a kapcsolódó rendszerüzemeltetők és rendszerhasználók felé a mennyiségi 
elszámoláshoz szükséges adatokat.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft.-nél az egy ügyfelet érintő átlagos szolgáltatás 
kiesési idő 2021-ben 45 perc volt, a vis major eseteket nem számítva. A rendelkezésre 
állást erősen befolyásolják külső tényezők (pl. időjárás, gondatlan károkozások). A társa-
ságnál alkalmazott üzemirányítási kézikönyv értelmében az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető üzemzavarok, illetve fontos felhasználói kieséseket okozó hibák (ide kell 
érteni az üzembiztonságot nagymértékben csökkentő hibákat is) elhárítását azonnal meg 
kell kezdeni, és folyamatosan kell végezni a veszélyhelyzet megszüntetéséig, illetve a 
felhasználók ismételt ellátásáig. Az elhárítás során fontos törekedni az ép berendezé-
sek lehető leghamarabb történő visszakapcsolására. A rendelkezésre álló üzemirányító 
személyzet felelőssége az üzemfolytonosság biztosítása.
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Az egyes energiatermelő egységek átlagos rendelkezésre állása
A GRI szabvány szerinti rendelkezésre állás nem azonos az energetikai rendelkezésre 
állással, hanem a termelő egységek üzemképességi állapotának és az elméleti üzem-
képességnek az arányát jelenti. Az elméleti üzemképesség alatt az értendő, mintha az 
összes termelő egység egész évben folyamatosan „rendelkezésre állna”, üzemképes 
állapotban volna (nem állna tervezett vagy nem tervezett karbantartás alatt). Ez az 
arány független a termelő egységek tényleges üzemidejétől.

Az energiatermelő egységek– a romániai vízerőművek és az innogy két csehországi 
telephelyének kivételével – mind Magyarországon találhatóak.

2021-ben az MVM Csoportban a földgázt 89,1%-os, a fűtőolajat/gázolajat 98,5%-os, a 
szenet 41,5%-os, a nukleáris energiát 90,1%-os, a napenergiát 99,9%-os, a szélenergiát 
94,8%-os, a biomasszát 99,8%-os, a vízenergiát hasznosító energiatermelő egységek 
pedig 97,8%-os arányban álltak rendelkezésre (ld. 15. táblázat).

Rendelkezésre állás – földgáz % 89,1

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 54

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 138 293

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 22 696

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 29 029

Rendelkezésre állás – fűtőolaj/gázolaj % 98,5

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 6

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 276

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 753

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 48

Rendelkezésre állás – szén % 41,5

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 5

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 18 157

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 2 040

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 23 603

Ez a tényleges üzemidőt nézve azt jelentette, hogy a földgáz esetében az 54 blokk össze-
sen 138 293 órán át, a fűtőolaj/gázolaj esetében a 6 blokk 276 órán át, szén esetében 
az 5 blokk 18 157 órán át, a 4 nukleáris blokk 32 139 órán át, míg a 153 napelempark 
40 337 órán át, a 8 szélerőmű 5 642 órán át, az 1 biomassza blokk 161 órán át és a 18 
vízerőművi blokk 26 984 órán át működött. 

A legtöbb tervezett üzemszünetre a gázzal működő blokkoknál (22 696 óra) és a nukleáris 
blokkoknál (2 789 óra) került sor, míg a széntüzelésű blokkoknál 2 040 óra, a fűtőolajjal/
gázolajjal működő blokkoknál 753 óra, a megújuló blokkok közül a napelemparkoknál 
962, a szélerőműveknél 1 521 óra, a biomassza blokknál 20 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 29 029 és 23 603 óra). A fűtőolajjal/
gázolajjal működő blokkoknál 48 óra, a szélerőművi blokkok 2 135 órán, a napelemparkok 

57 órán, míg a vízerőművi blokkok pedig 364 órán keresztül álltak kényszerűségből. 
A biomassza blokknak nem volt kényszerű szünete. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
blokkjainak kényszerű üzemszünete 683 órán keresztül tartott.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a magas teljesítménykihasználás mellett a blokkokon 
2021-ben is több alkalommal volt nem tervezett teljesítménykiesés, melyek nagyobb 
részét továbbra is a generátor gerjesztőgép kefék kopása, a kefék cseréje okozta. 
A probléma felszámolása a gerjesztőgépek cseréjével lehetséges, amelyre előrelát-
hatóan 2022-2024 között kerül sor.
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Rendelkezésre állás – biomassza % 99,8

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 1

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 161

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 20

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

Rendelkezésre állás – szélenergia % 94,8

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 8

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 5 642

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 1 521

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 2 135

Rendelkezésre állás – vízenergia % 97,8

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 18

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 26 984

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 3 472

Rendelkezésre állás – napenergia % 99,9

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 153

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 40 337

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 962

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 57

Rendelkezésre állás – atomenergia % 90,1

Üzemelő egységek (blokkok) száma db 4

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan) óra 32 139

Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva) óra 2 789

Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete) óra 683

15. táblázat. Rendelkezésre állás az MVM Csoport erőműveiben 2021-ben
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Alternatív mobilitás az MVM Csoportban 

Az MVM OVIT Zrt. és az MVM TITÁN Zrt. e-töltő gyártási tevékenysége
Az elektromos autók elterjedésének egyik kulcsa a megfelelő töltőinfrastruktúra megléte, 
valamint az ehhez kapcsolódó megfelelő gyártási háttér. Ezt a lehetőséget felismerve az 
MVM OVIT Zrt. és az MVM Titán Zrt. elindult ezen a gyártói piacon is, és a cégcsoporton 
belüli és kívüli igényekhez igazodva hatékony és üzembiztos berendezéseket fejleszt és 
gyárt az otthontöltőktől a 150 kW-os busztöltőkig. 

Ez lehetővé tette többek között, hogy a társaságok részt vegyenek a kormányzat által elin-
dított Zöld Busz Programban is. Ennek keretében az újonnan forgalomba helyezett elekt-
romos buszok számára végezték 120 kW-os DC töltők gyártását és üzembehelyezését.

Az MVM Mobiliti Kft. tevékenysége
Az alternatív közlekedési megoldásokat használók közössége már jól ismeri a Mobiliti 
nevet, hiszen az MVM Csoport tagjaként működő társaság évek óta aktívan közreműkö-
dik a földgázüzemű és az elektromos környezetbarát közlekedés hazai elterjesztésében, 
ideértve mind a sűrítettföldgáz-, mind a villamosenergia-alapú töltőszolgáltatást, segítve 
ezzel a hazai és az európai uniós klíma- és környezetvédelmi célok elérését.

Az MVM Mobiliti Kft. a már több éve sikeresen működő CNG-szolgáltatása mellett 2017-
ben indította el e-mobilitás-szolgáltatását és ehhez kapcsolódóan az elektromos autók 
országos töltőállomás-hálózatának telepítését.

A társaság által kiszolgált járművek között megtalálhatók személygépjárművek, buszok 
és nehéz-tehergépjárművek. Az ügyfélkör folyamatosan bővül, mert egyre nagyobb 
igény jelentkezik a környezetet kevésbé terhelő járművekre. 

Mobiliti Volánbusz Kft.
Az MVM Zrt. proaktív magatartásának köszönhetően együttműködési megállapodást 
kötött a szintén állami tulajdonú MÁV-VOLÁN Csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt.-vel.
A kooperáció elmélyítésére az MVM Mobiliti Kft. és a VOLÁNBUSZ Zrt. közös vállalatot 

hozott létre Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. néven, mely társaság feladata, hogy hosszú távon 
biztosítsa a VOLÁNBUSZ tiszta üzemű és zéróemissziós buszainak (CNG-, e-buszok) 
üzemanyag-ellátását. A Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. és a VOLÁNBUSZ 2021-ben konzorci-
umban pályázott az Innovációs és Technológiai Minisztérium Klíma- és Természetvédelmi 
Akciótervének részét képező Zöld Busz Programban (ZBP). A Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. a 
ZBP-pályázatra hét pályázatot nyújtott be, melyek mindegyike aláírt támogatási szerződéssel 
zárult. Így hét helyszínen valósul meg – 1,967 milliárd Ft összköltséggel és 1,180 milliárd Ft 
támogatással – hét db e-töltőállomás, amelyek 100 db e-busz folyamatos és biztonságos 
ellátását biztosítják. Az e-töltőállomásokra összesen 96 db töltőberendezés (92 db 100 
kW-os, 4 db 150 kW-os, két karral) telepítése történik meg, mely töltőkből 52 db-ot az 

MVM Titán Zrt. szállít a Mobiliti 
VOLÁNBUSZ Kft. számára.
A VOLÁNBUSZ Zrt. a Zöld Busz 
Pályázaton támogatott 100 db 
e-busz beszerzése mellett 164 db 
tiszta üzemű CNG-busz beszerzé-
sét is bonyolítja. Az érkező CNG-
buszokból 39 db Zalaegerszegen, 
40 db Szolnokon, 10 db Szegeden 
működik majd, 75 db pedig 
Budapest agglomerációjának 
közösségi közlekedésében fog 
részt venni. A CNG-buszok üzem-
anyag-ellátásához három töltőál-
lomást létesít 2022-ben a Mobiliti 
VOLÁNBUSZ Kft.

A Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. mind az e-töltőállomások, mind a CNG-töltőállomások 
megvalósításához kapcsolódó előkészítő feladatokat 2021-ben elvégezte. Ennek köszön-
hetően létesülhetnek 2022-ben a tiszta üzemű és zéróemissziós buszok kiszolgálásához 
szükséges CNG- és e-töltőállomások.

Az MVM Mobiliti Kft. a Magyar Posta Zrt.-vel együttműködve valósította meg a Magyar 
Posta Zrt. debreceni telephelyén új CNG-töltőállomását, ezzel kilencre nőtt a társaság 
közforgalmú CNG-töltőállomásainak száma.
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G-Mobilitás
A CNG-üzemanyag használata jelentős környezetvédelmi előnyöket biztosít a felhaszná-
lók számára, mivel a legegyszerűbb szénhidrogén, a metán ég el üzemanyagként az erre 
alkalmas járművekben, de ez még nem elég. A hazai klímavédelmi és ÜHG-kibocsátási 
célok eléréséhez folyamatosan csökkenteni kell a közlekedés okozta környezetterhe-
lést, ami a teljes Európai Unió CO2-kibocsátásának a negyede. A G-mobilitás esetén a 
biometán bekeverésével lehet további kibocsátáscsökkentést elérni. A társaság a bio-
metán-hasznosítás elindításának motorja az MVM Csoporton belül. Az MVM Mobiliti Kft. 
és az MVM ESCO Zrt. egy mintaprojekt létrehozásán dolgozik, amely munka eredménye 
jó példa lesz a körkörös (körforgásos) gazdaság fejlesztésére (a hulladéktól a hulladékból 
előállított biometán üzemanyagcélú felhasználásáig).

Az MVM Mobiliti Kft. célja, hogy a G-mobilitásban a CNG mellett megjelenjen rövidtá-
von az LNG és középtávon a hidrogén az értékesített üzemanyagfajták között. A CNG és 
LNG esetében a társaság törekszik arra, hogy minél hamarabb részben, később pedig 
100%-ban biometán alapra helyezze a gázüzemanyag értékesítését.

A társaság a hazai és az európai uniós jogszabályi előírásokat és irányelveket követve, a 
hazai környezetvédelmi és klímavédelmi célokat szem előtt tartva fejleszti szolgáltatásait.

E-Mobilitás
A Publikus E-töltőhálózatok (CPO) alakulása Magyarországon

2021-ben az MVM Csoport (az MVM Mobiliti Kft.-n keresztül) a publikus e-töltő hálózat 
hozzávetőlegesen 55%-át birtokolta.
Releváns mértékű, az ország átjárhatósága szempontjából kritikus DC-töltőhálózattal 
továbbra is csak az MVM Csoport és MOL Csoport rendelkezik.

Az MVM Mobiliti Kft. 2021. évi sikerei

A társaság 2021-ben is számos új töltőt telepített, valamint további fontos töltési pontok 
kerültek az MVM Mobiliti Kft. szolgáltatási körébe. 

Budapest egyik legforgalmasabb területén, a Millenárison, a Széllkapu mélygarázsában 
nyolc, már meglévő töltési pont üzemeltetését vette át a társaság.

Nyár végétől a Tesco áruházlánc parkolóiban, októbertől az Allee bevásárlóközpont 
mélygarázsában is hasznosan telik a bevásárlással töltött idő a felhasználók számára.

Magyarország egyik legismertebb stadionjánál, a Groupama Aréna területén új,  
75 kW-os DC-villámtöltő létesült, amely 2021 májusától az MVM Mobiliti Kft. szolgál-
tatási körében működik.

A Mercedes-Benz kecskeméti gyárában az MVM Mobiliti Kft. által 2021 júniusában léte-
sített, 150 kW-os ultratöltő elsősorban a gyártósorról legördülő autók töltését szolgálja. 

  

Több meghatározó partneri megállapodást kötöttek: 
−  2021 tavaszán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel hosszú távú megállapodás kereté-

ben fogtak össze, hogy fejlesszék és az európai közlekedési hálózatba bekapcsolják a 
hazai gépjárműtöltő-infrastruktúrát.

−  A Hyundai Holding Hungary Kft.-vel kidolgozott közös Hyundai e-card program 
révén 2021 októbere óta a Hyundai-tulajdonosok kedvezményes töltési lehetősé-
get vehetnek igénybe az MVM Mobiliti Kft. szolgáltatási körébe tartozó elektromos 
töltőberendezéseken.

−  A KIA Hungary 2021 novemberében választotta stratégiai partneréül az MVM Mobiliti 
Kft.-t az Otthontöltési programjának elindításához.
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A tagvállalat további eredményei, fejlesztései: 

Magyarországon elsőként tette elérhetővé áprilisban az 
IONITY-előfizetést.

Júniusban sikeresen teljesítette az ISO 9001:2015 audit 
kritériumait, aminek eredményeként a CNG-üzletág mellett 
az e-mobilitási üzletág is megszerezte a minősítést, és 
ezzel beépült a minőségirányítási rendszerbe.

Kerek születésnapot ünnepelt: pontosan tíz éve dolgozik 
elkötelezetten az alternatív közlekedés meghonosítása, a 
kapcsolódó infrastruktúra, valamint az ehhez szükséges 
szolgáltatások fejlesztése érdekében.

Az MVM Mobiliti Kft. elindította flotta szolgáltatását cégek 
és intézmények részére. Ehhez szerződött flottaüzemeltető 
partnerei részére Flotta portált fejlesztett, mellyel kulcs-
rakész felügyeleti rendszert biztosít.

2021 nyarán új kényelmi szolgáltatással bővítette termék-
palettáját a társaság, az e-matrica-vásárlás a villanyautó-
sok mellett már valamennyi autós számára megkönnyíti 
az utazást Magyarország bármely díjköteles útvonalán.

 A Mobiliti Plusz néven elérhető szolgáltatásai között meg-
jelent a mobilparkolás is, amelyet jelenleg még a tesztelési 
fázisban tökéletesít annak érdekében, hogy valamennyi 
autós elégedetten használhassa.

Ősszel 17 eseményen – kiállításon, konferencián – mutat-
kozott be.

December elején az MVM Mobiliti Kft. ügyfeleinek száma 
elérte a 40 ezret.

MVM Csoporton belüli szinergiák

Az MVM Mobiliti Kft. 2021-ben is nagy hangsúlyt fektetetett arra, hogy szorosan együtt 
működjön az MVM Csoport más tagvállalataival:

•  az MVM Csoport telephelyein megkezdte a belső telephelyi töltők telepítését, 
illetve azok üzemeltetését. Az így letelepített töltők nagy részét a szintén az  
MVM Csoporthoz tartozó MVM Titán Zrt. gyártja;

•  az MVM Csoport számos tagvállalatával kötött flottaszerződést a saját e-flottájukra 
vonatkozóan, így számukra már a teljes Mobiliti-töltőhálózat igénybe vehető;

•  a Mobiliti VOLÁNBUSZ Kft. elektromosbusz-töltőit az MVM Titán Zrt. telepíti.

Tokaj-Zemplén fejlesztési programon belüli elektromosautó-töltők telepítése

2021 novemberében kapott felkérést az e-Mobi Nonprofit Kft. 30 db elektromosautó-töltő 
telepítésére a Tokaj-Zemplén térségben. Kiemelt telepítési helyszínként a Mezőzombor 
határában épülő Tokaj Terminálnál 6 db 150 kW-os töltőpontot helyeznek el, kialakítva 
ezzel a térség első ultragyorstöltő-központját.

MVM-11

Csehországi közbeszerzési tender(ek)

2021 őszén az MVM Mobiliti Kft. első alkalommal pályázott egy országhatáron túl meg-
hirdetett nyílt tendereljárásban. Az innogy Energo, s.r.o. által kiírt pályázaton elért siker 
eredményeképpen az MVM Mobiliti Kft. 40 db 1x22 kW-os AC-töltőberendezést fog 
leszállítani 1,2 millió cseh korona értékben.

A Mobiliti ezzel a lépésével is demonstrálja, hogy regionális szereplője kíván lenni az 
elektromobilitás dinamikusan fejlődő piacának, összhangban az anyavállalat hasonló 
törekvéseivel.

Az MVM Services Zrt. flottagazdálkodási szakterülete az MVM Csoport több tagvállala-
tának gépjárműgazdálkodás-felügyeletét, szakmai támogatását, illetve részben operatív 
feladatait látja el.
A 2021. december 31-ei állapot szerint az MVM Csoport tagvállalatainál 71 tisztán 
elektromos, 176 hibrid, 217 CNG/benzin személy-, valamint 3,5 t alatti haszongépjármű 
teljesített szolgálatot. A személy- és 3,5 t alatti haszongépjárművek vonatkozásában a 
benzines járművek száma 1 172, míg a dízeleké 2 068. Ezek alapján a tisztán elektromos 
és hibrid járművek száma összesen 247, amely 6,67%-os arányt jelent az összes jármű 
3 704-es darabszámához viszonyítva.
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Tervezett kapacitásbővítés

A rendelkezésre állás megfelelő tervezésének fontos elemei a kapacitásbővítések. 
A hosszú távon tervezett, a különböző energiaforrásokra vonatkoztatott kapacitásbővítést 
a 16. táblázat mutatja be. Az adatok nettó beépített teljesítőképességre vonatkoznak.

GRI EU10

GRI EU7

GRI FO103-1

GRI FO103-2

GRI FO103-3

Energiaforrás Mértékegység Megvalósítás alatt Tervezett kapacitás

Földgáz MW 3 674

RDF/SRF MW 0 45

Nap MW 174 248

16. táblázat. 2030-ig tervezett kapacitásbővítés

Az MVM Mátra Energia Zrt.-nél földgáz, RDF és fotovoltaikus projektek előkészítése 
és engedélyeztetése zajlik. A megvalósítás a tulajdonosi jóváhagyások valamint a 
támogatási források rendelkezésre állásának függvényében történik.
Az MVM Zöld Generáció Kft. a Megújuló Program folytatásában (Debrecen, Kunmadaras 
I, Kunmadaras II, Szeged I, Szeged II és 28 db 0,5 MW alatti PV erőmű) az MVM ZG Kft. 
6 db projekt keretében nyert el beruházási támogatást.

Az MVM OTSZ Zrt. esetében a kapacitásbővítést az indokolja, hogy a jelenlegi 
Oroszlány város és Bokod község hőellátását biztosító 3 db BOSCH UT-H 11.800 
típusú fűtőkazánon túlmenően az Oroszlányi Fűtőmű nem rendelkezik tartalékkal, így az 
egyik kazán meghibásodása esetén nem biztosítható a körzetek teljes körű hőellátása. 
A helyzet megoldása érdekében két projekt megvalósítása van tervben:

−  Egy villamos kazán beruházás jogerős építési engedélye rendelkezésre áll. A „Villamos 
kazán létesítése” projekt a 2022-23. években részben állami támogatásból megvalósuló 
beruházás. A beruházás bekerült a központi projektek közé.

−  A másik, a 12,4 MW teljesítményű forróvizes tartalék kazán létesítése projekt célja, 
hogy annak eredményeként a tartalék kazán létesítésével a fűtőmű a téli időszakban 
elérje a szükséges üzembiztonsági szintet. A megvalósulás 2022. évben várható.  
(Ez a tervezett kapacitás került beszámításra a táblázatba.)

Az innogy Energo s.r.o. esetében folyamatban van egy 999 kW kimeneti teljesítményű 
kapcsolt energiatermelő egység telepítése Beroun városában. Minden engedély kiadásra 
került és érvényes, az egész projektberuházásról megállapodás született. A CAPEX 
értékének a tervezettől való eltérése 3%-os, tekintettel a kogenerációs egységek 
magasabb áraira.
A projekt célja az energiatermelés növelése, valamint támogatási szolgáltatások nyújtása 
az elosztó hálózatba (DSO).

A társaság tervei között szerepel a Králův Dvůr fűtőmű forrás részének a helyreállítása, 
egy kiegyenlítő kazán és egy harmadik kapcsolt egység telepítése 999 kW elektromos 
kimenő teljesítménnyel. Az önkiegyensúlyozó kazán felújításhoz nem szükséges 
engedély, azonban a kapcsolt egység kivitelezéséhez építési engedély lesz szükséges. 
A projekt a műszaki tanulmányok elkészítésének fázisában tart. A jövőben létesülő 
új kapcsolt egységet integrálni fogják a támogatási szolgáltatási rendszerbe. A teljes 
telepítés az ottani új építésű apartman épületek csatlakoztatására is figyelemmel lesz, 
ezek megfelelő fűtés és meleg víz ellátása miatt is szükséges ugyanis elegendő kimenő 
hőt biztosítania a társaságnak.

Az innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o. tervezett jövőbeli kapacitása 8 MW, amelyet 
a társaság a meglévő, lejárt élettartamú berendezések egy gázkazánra történő cseréjével 
tervez elérni. Az új kazánt már megrendelte a társaság az ár és a kezdődátum fixálása 
érdekében. A perifériaegységek tervezés alatt állnak.

Fogyasztói oldali szabályozás (DSM)

A szektor versenyképességéhez az ügyfél oldali igények kiszolgálásának 
fejlesztésén keresztül vezethet az út. A versenypiaci környezetben az 
ügyfelek által értékelt működés fejlesztésére lehet fókuszálni, ezért az 
MVM Csoport vizsgálta (illetve vizsgálja) annak lehetőségét, hogy milyen 
differenciált termékajánlatok felelhetnek meg az ügyfél oldali elvárásoknak szabályozott 
keretek között. A differenciált tarifák jól definiált, eltérő tartalmú csomagok, amelyek 
igazodnak a változó fogyasztói igényekhez. A csomagok szolgáltatástartalma és az 
ahhoz illesztett díjstruktúra rugalmasan beállítható a modellezett fogyasztói magatar-
tások alapján. Célunk, hogy segítsük a tudatos felhasználást és az energiahatékonyság 
növelését. Ennek egyik megvalósítási lehetősége az okosmérésre támaszkodó mérés 
alapú tarifák alkalmazása, melyek támogatást nyújtanak az energia céltudatosabb fel-
használásához, segítve ezzel a kereskedőt az energia beszerzésének optimalizálásában 
és ezáltal a díjak valamilyen mértékű csökkenésében. Az ehhez kapcsolódó potenciális 
implementáló partnerek azonosítása elindult, azonban az érintett szereplők közötti további 
egyeztetésre és megoldáskeresésre van szükség ahhoz, hogy a technikai megvalósítás 
megkezdődhessen.

Kidolgozásra került a DSM szolgáltatás, melynek elindítása a jelenlegi keretek mellett 
jelentősen magas költségen lenne megvalósítható, mellyel a termék bevezetésének 
megtérülése nehezen alátámasztható. A konstrukció kialakítással párhuzamosan 
ügyfél oldali felmérés is indult, melynek alapján a DSM termék iránti nyitottság a 
jelenlegi ügyfélkörünkben alacsony, nagykereskedelmi partnerek esetében aktuálisabb. 
Megvalósítás oldalon az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. az MVM Zrt. stratégiai 
területével közösen potenciális implementáló partnerek azonosítását indította el; egy 
holland vállalattal (Centrica) több körös pilot felmérés végzése történt. Az MVM Csoport 
egészére vonatkozó csoportszintű döntés alapján a választott potenciális partnerrel 
az együttműködés megvalósítható, azonban az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 
az MVM Partner Zrt. és más, az MVM Csoportba tartozó érintettek közötti további 
egyeztetés és nagykereskedelmi oldali támogatás szükséges ahhoz, hogy a technikai 
kivitelezés megvalósítható legyen.

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA KÖRNYEZETVÉDELEM TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKGAZDASÁG



MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉS 2021 64

Az atomerőmű leszerelése

A nukleáris létesítmények leszerelése a nukleáris létesítmények leállítás utáni fenntar-
tását, ellenőrzését és védelmét foglalja magában az elbontásukig bezárólag.

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

Az engedélyes a nukleáris létesítmény leszerelési tervének rendszeres felülvizsgálata 
és szükség szerinti aktualizálása által köteles biztosítani, hogy azok kövessék 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 leszerelés végállapotát.

Az Atv. előírásai szerint a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő feladatok 
elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. Az Országos Atomenergia hivatal 
(OAH) a Kormány felhatalmazásából a fenti feladatok végrehajtására 1998. június 2-án 
megalapította a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaságot, amely 2008. 
január 7-én átalakult Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággá (továbbiakban: RHK Kft.). Ezzel tehát Magyarországon létrejött 
egy független radioaktívhulladék-kezelésért felelős szervezet, amelynek feladatai és 
felelősségi köre jogszabályban meghatározott.

Az Atv. alapján létrejött a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: Alap), amely 
elkülönített állami pénzalapként biztosítja a radioaktív hulladék és kiégett üzemanyag 
kezelésével, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok 
finanszírozását. A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének költségeit – az 
Alapba történő befizetés útján – annak kell viselnie, akinél ezek az anyagok keletkeznek.

GRI EU9

GRI NU103-1

GRI NU103-2

GRI NU103-3

Előzmények
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. leszerelésével kapcsolatos előkészítő tevékenységek 
1993-ban kezdődtek. 

A 2012-2014 között elvégzett felülvizsgálat részeként 2012-ben elkészült az atomerőmű 
technológiai rendszereinek és épületszerkezeteinek radiológiai alapállapot-felmérése, 
valamint megtörtént a reaktor biológiai védelmek felaktiválódás-számításának felül-
vizsgálata és a leszerelési terv egyes fejezeteinek aktualizálása.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. leszerelésének preferált opciója a primerkör 20 évig tartó 
védett megőrzését és az azt követő leszerelést irányozza elő. A leszerelési tevékeny-
ségek eredményeként elérendő végső cél a telephely felhasználhatóvá tétele bizonyos 
korlátozások fenntartása mellett.

A paksi telephelyen létesülő új atomerőművi blokkok várhatóan a 2080-as évek köze-
péig-végéig fognak üzemelni. Célszerű az egy telephelyen lévő 6 blokk leszerelési 
stratégiáját a későbbiekben összehangolni, amely a jelenlegi 4 blokk esetén a védett 
megőrzési időszak kismértékű növekedéséhez vezethet.

A leszerelési folyamat időzítése
A blokkok leállításától a leszerelési tevékenységek befejezéséig tartó időszak alapvetően 
négy szakaszra osztható. Az egyes szakaszok ütemezését a 17. táblázat mutatja be.
Az első szakasz, melyet átmeneti időszaknak neveznek, az 1. blokk leállításának időpontjától 
kezdődik és az utolsó kiégett kazetta Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába történő kiszállítá-
sáig tart. Figyelembe véve a blokkok indítása között eltelt időintervallumokat, és feltételezve, 
hogy azok az indulás sorrendjében lesznek leállítva, ez a periódus kb. 10 évig tart.

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

Az átmeneti időszakot a leszerelés I. fázisa követi, ami a preferált leszerelési opcióban a 
teljes ellenőrzött zóna 20 éves védett megőrzését és a szabad zóna leszerelését/lebon-
tását foglalja magában. 

A II. fázisban történik meg a felaktiválódott, illetve kontaminálódott technológiai elemek 
és épületszerkezetek leszerelése és lebontása. A II. fázis tervezett időtartama 8 év.
A III. fázis alapvetően a már inaktív épületek bontásból, a reaktorberendezések darabo-
lásából, a hulladék kezeléséből, valamint a terület rehabilitációjából és a végső sugár-
védelmi felmérésből tevődik össze. A III. fázis tervezett időtartama 11 év.

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.

17. táblázat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. halasztott leszerelési opciójának ütemezése
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Átmeneti időszak
Az átmeneti időszakban a létesítmény engedélyese az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
amelynek a legfontosabb feladata a nukleáris biztonság fenntartása és a kiégett kazetták 
hűtését követően azok 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 dózistel-
jesítmény csökkentése céljából. Ez többek között autonómköri dekontaminálást, a rend-
szerek 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 tevékenysége-
ket, és az ilyen típusú hulladékokat el kell szállítani a Nemzeti Radioaktívhulladék-Tárolóba.
Az átmeneti időszakban végrehajtandó tevékenységek lényeges eleme az előzetes ter-
vezéshez szükséges radiológiai felmérés.

A leszerelési munkák tervezéséhez szükséges radiológiai felmérésen kívül az átmeneti 
időszakban el kell végezni a veszélyes anyagok (gyúlékony, robbanásveszélyes, toxikus 
anyagok, azbeszt) felmérését.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a leszerelési tevékenységek végzéséhez 
környezetvédelmi engedélyre van szükség. Az előzetes vizsgálati eljárást követően még 
a Leszerelési Terv végleges változatának elkészítését megelőzően környezeti hatásvi-
zsgálati eljárást kell lefolytatni.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az RHK Kft. közötti engedélyesi jogkör átadás-átvé-
tele két lépcsőben (1-2. majd 3-4. blokkok) valósul meg. Az engedélyezési eljárásokkal 
párhuzamosan megkezdődik a leszerelésért felelős projektirányító szervezet felállítása 
az RHK Kft. szervezetén belül. A projektirányító szervezet felelős a leszerelési folyamat 
teljes körű irányításáért. Kiemelt feladatai közé tartozik az engedélyeztetés, a beszállítók 
kiválasztása, a szerződéskötési tevékenység, a beruházási és értékesítési feladatok ellá-
tása, valamint az oktatás. A szervezet feladatai a leszerelési tevékenységek befejezését 
követően érnek véget.

I. Fázis
Az I. fázis alapvetően a primerkör védett megőrzését jelenti, ugyanakkor ebben a fázis-
ban történik az inaktív terjedelem leszerelését és lebontását kiszolgáló létesítmények és 
infrastruktúra kialakítása, majd a fázis közepétől elkezdődik a szabad zóna leszerelése 
és lebontása. Az inaktív terjedelem leszerelésében és bontásában 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 turbinacsarnokkal, amely-
ből – a szükséges átalakítások elvégzését követően – a radioaktív hulladékokat kezelő 
munkaterület kerül kialakításra (aktívhulladék-kezelő létesítmény). Ebben a fázisban a 
munkák végrehajtásához szükség van az átmeneti inaktívhulladék-kezelő létesítmény 
(bontótelep) létrehozására. Ez a létesítmény dolgozza 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 tevé-
kenység, amely egyrészt a technológiai rendszerek (gépész, villamos és irányítástechni-
kai) helyszíni leszereléséből és darabolásából, másrészt a csőkutakban pihentetett nagy 
aktivitású hulladék kitermeléséből, valamint az ezekből kikerülő hulladékmennyiségek 
kezeléséből áll.

Ennek a szakasznak az elején történik a reaktor berendezések eltávolítása a következő módon: 
1)  A reaktor berendezések legaktívabb részei az ún. reaktor kosarak, melyek a fűtőelemek 

üzem közbeni rögzítésére szolgálnak. A számítások szerint a reaktor 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 tartályokba. 
A  tartályok aktív zóna körüli részeire biológiai védőgyűrűket erősítenek fel, majd új 
lezáró fedelek felhelyezése, a levágott csonkok helyeinek lehegesztése és külső festés 
után a telephelyen egy új épületben (nagyberendezés tároló épület) pihentetik azokat 
a végleges feldarabolásukig.

3)  A többi nagyberendezés, beleértve a gőzfejlesztőket végtelenített szalagfűrészek 
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 dekontaminálási eljárás meghatározása az egyes rendszerelemek vonatko-
zásában. A szükséges dekontaminálási eljárások végrehajtását követően a hulladékok 
kondicionálására, majd az ezt követő radiológiai minősítésére kerül sor. A hulladékkezelési 
műveletek a turbinacsarnokban kialakított munkahelyen (aktívhulladék-kezelő létesít-
mény) fognak folyni, beleértve a radioaktív hulladékcsomagok ideiglenes tárolását is. 
A technológiai rendszerek eltávolítása után kezdődik meg a szennyezett épületszerke-
zetek (felaktiválódott betonszerkezetek a reaktortartály környezetében, primerköri közeg 
folyásával érintett épületszerkezetek és a csőkutak szerkezeti elemei) eltávolítása, majd 
az épületszerkezetek és helyiség felületek azt követő dekontaminálása.

A II. fázis végére a leszerelési tevékenységek az inaktív állapot elérésére irányulnak az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. épületei vonatkozásában, amit a végső radiológiai felmé-
résnek kell igazolnia. 

A II. fázis végén végrehajtandó végső radiológiai felmérés terjedelmébe nem tartozik 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 közműveket. Ebbe a 
fázisba tartozik még a reaktor berendezések darabolása.

A III. fázis utolsó két évében valósul meg a telephely rehabilitációja, a nagyberendezés 
tároló épület elbontása és a telephely végső radiológiai felmérése.
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Az Atomerőmű leszerelési költségeinek kezelése
A leszerelés tervezésének alapvető célja a tervezés első szakaszaiban, vagyis a léte-
sítmény üzemeltetése alatt, a leszerelés várható költségeinek megbízható adatokon 
alapuló meghatározása. A költségszámításnak a leszereléssel összefüggő valamennyi 
tevékenységre ki kell terjednie, így a leszerelést előkészítő, a leszerelést végrehajtó, 
valamint a leszerelést támogató tevékenységekre egyaránt.

A leszerelési költségek meghatározásának támogatására és nemzetközi szintű egysége-
sítésére nemzetközi ajánlás áll rendelkezésre, amely tényleges leszerelésekből szerzett 
tapasztalatok felhasználásával készült. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. leszerelési költsé-
gének meghatározására használt számítási, elszámolási módszer is a nemzetközi ajánlás 
figyelembe vételével készült. A leszerelés költségeit a 2016. évi előzetes leszerelési terv 
8. fejezete tartalmazza. A referencia forgatókönyv várható összköltsége 338,48 milliárd 
forint 2013. évi bázisáron.

Az Atv. értelmében a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére, valamint a kiégett 
üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üze-
meltetésének, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének finanszírozását a külön 
erre a célra létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alapnak (KNPA) kell fedeznie. 
Az Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő szerve a kijelölt miniszter által vezetett 
minisztérium. Az Alapból finanszírozandó tevékenységek ellátására kijelölt szervezet a 
215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet alapján az RHK Kft.

A radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti 
tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesít-
mény leszerelésének költsége atomerőmű esetében az engedélyest (az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.-t) terheli.

Az atomerőmű engedélyese a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének, valamint 
a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesít-
mények leszerelésének (lebontásának) költségeit a KNPA-ba történő havi gyakoriságú 
befizetés útján köteles biztosítani.

A befizetéseket úgy kell meghatározni, hogy a KNPA-ból teljes mértékben finanszírozni 
lehessen a radioaktív hulladékok feldolgozásának költségeit, valamint a leszerelés 
költségeit. A befizetések mértékének meghatározásához szükséges számításokat a 
215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet 2.§ alapján az RHK Kft. készíti el. Az atomerőmű éves 
befizetésének mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

A leszerelt vagy leszerelés alatt álló telephelyek

2021-ben a Magyar Földgáztároló Zrt.-nél nem voltak leszerelés alatt álló tárolók.

GRI OG11
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Az MVM Csoport tevékenysége során hatással van mind a természetes, mind az épített 
környezetre, ezért a működés megtervezése során fontos szempont a környezetterhelés 
csökkentése, valamint az erőforrás-hatékonyság. Az MVM Csoport környezeti politikája 
keretet ad a környezet védelme és a fenntarthatóság alapelveinek alkalmazására irányuló 
törekvéseknek, mint például az életciklus-szemlélet figyelembe vétele, a környezeti 
elemekre és az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások minimalizálása vagy a káro-
sanyag-kibocsátás csökkentésére tett célkitűzések, valamint az elővigyázatosság és a 
felelős gondoskodás elvének követése. A fejezet felépítésében követi a GRI Standards 
iránymutatását, így az azonosított nyolc lényeges témakörre épül, amelyek a következők:

KÖRNYEZETVÉDELEM

Anyagfelhasználás Energia felhasználás 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 környezeti hatást 
elsősorban a működésük során jelentős mennyiségű elsődleges (primer) energiahordozót 
felhasználó, környezetbe irányuló kibocsátással (amely lehet légszennyező anyag, zaj, 
a felszíni vagy felszín alatti vizeket, esetleg a talajt szennyező kibocsátás, elektromág-
neses vagy radioaktív sugárzás, jelentősebb mértékű, esetenként veszélyes termelési 
hulladék vagy radioaktív hulladék keletkezése), valamint a biodiverzitásra érzékelhető 
hatással rendelkező társaságoknál feltételezünk.

A jelen fejezet által bemutatott numerikus adatok az energiatermeléssel foglalkozó 
társaságok és az 50 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező cégeket fedik le, 
míg szövegesen egy-egy esetben olyan 50 fő alatti létszámmal rendelkező társaságot 
is bemutatunk, amelyek tevékenysége környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontból 
lényeges.

Továbbra is fontos jelezni, hogy a csoportszintű adatokra az MVM Mátra Energia Zrt. 
belépése jelentős hatással volt, így ebből adódik a 2019-2020. évek között tapasztal-
ható környezetvédelmi mutatószámok jelentős eltérése. 2021-ben újdonság, hogy a 
2020. év során felvásárolt külföldi társaságok [csehországi innogy Csoport és az MVM 
EGI Zrt. (korábban: ENEXIO Hungary Zrt.) és két kínai leányvállalata)] is megjelennek a 
fejezetben, a csehországi érdekeltség numerikusan és szövegesen is, míg az EGI Csoport 
csak szövegesen. 
Olyan társaságok adatait nem tartalmazza jelen fejezet, amelyek 2021. év közben kerültek 
be a társaságcsoportba vagy ki a társaságcsoportból, tekintettel arra, hogy ezen társa-
ságok esetében tört évre vonatkozó fogyasztási adatok elérése nem volt biztosítható.
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A fenntartható fejlődési célok követése

A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) a környezetvédelemben is hasznos iránymu-
tatásként szolgálnak. Az MVM Csoport tevékenysége hat olyan SDG megvalósulását 
is segíti, amelyek elsősorban környezetvédelmi célkitűzéseket tartalmaznak, ezek a  
6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság; 7. Megfizethető és tiszta energia; 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 fenn-
tartható fejlődési célkitűzés (6. SDG) eléréséhez. Az MVM Csoport 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 kiadott, mind a felhasznált energiát tekintve. A fenn-
tarthatóság és a termelési kibocsátás-csökkentés központi célkitűzés az MVM Csoport 
számára, így támogatva a 9. SDG célkitűzéseit.

Az MVM Csoport környezetvédelmi teljesítményének javítása érdekében folyamatos fej-
lesztéseket hajt végre. 2021-ben több területen, kiemelten technológiai korszerűsítések, 
átalakítások, innovációk, e-mobilitás fejlesztése, a céges elektromos autók számának 
növelése, valamint a megújuló energiaforrások részarányának növekedése a termelési 
célú energiafelhasználásban ért el eredményeket, hozzájárulva ezzel a Fenntartható 
városok és közösségek célhoz (12. SDG). Az éghajlatváltozás elleni fellépést kitűző 13. 
SDG cél az MVM Csoport fejlesztési, szabályozási és üzemeltetési döntéseiben is nyomon 
követhető. Jó példa erre a tagvállalatok energiagazdálkodási és irányítási rendszereinek 
működtetése, erőforrás-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 jegyében 
tovább növeltük megújulóenergia-portfóliónkat.

GRI 102-15

GRI A103-1

GRI A103-2

GRI A103-3

GRI 301-1

GRI 301-2

A 15. számú, a szárazföldi ökoszisztémák védelmét szolgáló cél eléréséhez számos tekin-
tetben járul hozzá az MVM Csoport. Működésének minden pontján kiemelt hangsúlyt kap 
a természeti értékek védelme. A tevékenység természetes és épített környezetre való 
lehetséges káros hatásait nemcsak az erőművek működése esetén, de a hálózatok és 
a tevékenység felhagyása utáni terület vonatkozásában is nyomon követi, illetve lépé-
seket tesz ennek mérséklése érdekében (például területhasználatok, területfoglalások, 
taposási károk felelős kezelése). Kiemelendő a többéves madárvédelmi program, amely 
nemcsak a tevékenységhez kapcsolódó hatást mérsékelte, de fajmentő és megőrző 
hatással is rendelkezik.

A fejezet egyes tématerületei (felhasználások, kibocsátások, biodiverzitás és a beszál-
lítók környezeti értékelése) azon társaságok adatait, eredményeit mutatják be, amelyek 
környezeti hatása az adott területen érzékelhető, értékelhető. A társaságok köre, az 
alfejezet tárgya és annak a társaságok vonatkozásában értékelt relevanciája szerint 
változhat. Jelen fejezetben kisebb hangsúlyt kapnak az adminisztratív, irodai jellegű 
tevékenységet folytató tagtársaságok, amelyek tevékenységükből fakadóan jelentősen 
alacsonyabb mértékben befolyásolják a természetes környezet állapotát. 

Felhasználások, kibocsátások

Az anyag-, energia- és vízfelhasználás ellenőrzése, nyomon követése és fejlesztése 
révén az MVM Csoport folyamatosan tud javítani környezetvédelmi teljesítményén, 
eredményein, ezáltal komoly lépéseket tesz a környezeti politikájában is megfogalma-
zott célkitűzése, vagyis a természeti erőforrások felhasználásának észszerűsítése felé.

Anyagfelhasználás
Az MVM Csoport társaságai különféle anyagokat használnak fel szerteágazó tevé-
kenységeik végzése során. (ld. 18. táblázat). A megfelelő mértékű anyagfelhasználás 
nem csak környezeti, hanem pénzgazdálkodási megfontolásból is rendkívül fontos. 
Az optimális felhasználáshoz tervezett beszerzés által megakadályozható 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 technológiák miatt társaságonként változó. Az anyag-
felhasználást minden elismert tagvállalatra érvényes, központi irányelvek és az azokat 
társasági szinten leképező előírások határozzák meg, amelyek tartalmazzák az egyes 
tevékenységek felelőseit, a betartandó szabályokat és előírásokat. 

2021-ben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben a nagy mennyiségben felhasznált 
anyagok a technológiai vegyszerekből és a főként karbantartásokhoz kapcsolódó 
segédanyagok felhasználásából álltak. A főbb technológiai vegyszerek: nátrium-hid-
roxid, bórsav, hidrazin-hidrát, ammónium-hidroxid, kénsav, kalcium-oxid, rofamin 
TD, salétromsav, vas(III)-szulfát, vas (III)-klorid, nátrium-hipoklorit, Hidrocid-100, 
Hidropolimer-P, Hidrodeklor-30, Hidrotreat-6. Karbantartási segédanyagokból közel 
ezer féle anyagot használnak. PCB-tartalmú olajok nem kerülnek felhasználásra.  
Ezek az anyagok a veszélyes anyagok, ill. veszélyes keverékek kategóriájába tartoznak 
a REACH és a CLP rendeletek értelmében.

Az MVM Mátra Energia Zrt. nagy hangsúlyt fektet a felelős anyagbeszerzésre, felelős 
anyagfelhasználásra. Az úgynevezett mélységi szűrés-technológia bevezetésével jelen-
tősen csökkent a hajtómű és hidraulikaolaj felhasználásuk. Az olajfelhasználás további 
csökkentése érdekében, ahol lehetőség van rá, az olaj szűréssel történő tisztítása után 
visszaforgatásra kerül a technológiába.
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Anyagok típusai [mértékegység] 2019

2020 2021

Felhasznált 
mennyiség

Visszaforgatott 
mennyiség

%-os arány
Felhasznált 
mennyiség

Visszaforgatott 
mennyiség

%-os arány

Vízüzemi anyagok [t] 935,6 3 101,0 2 435,2 78,5 2 327,2 2 190,4 94,1

Olajok és kenőanyagok [t] 12,1 2 737,3 0 0 2 433,3 0 0

Üzemanyag [l] 5 107 856 8 897 697,7 0 0 13 145 247,3 0 0

Mészkő (füstgáz-kéntelenítés) [t] 0 257 397,0 257 397,0 100,0 215 482,9 215 482,9 100,0

Aeroszolok [m3] 13,8 19,9 0 0 14,4 0 0

Festékek, ragasztók [m3] 101,8 304,0 0 0 245,3 0 0

Ipari gázok [m3] 944 691,2 1 059 751,1 0 0 1 130 428,0 0 0

Egyéb anyagok [t] 436,2 818,6 0 0 773,4 0 0

Egyéb anyagok [m3] - - - - 4036,5 0 0

18. táblázat. A felhasznált segéd- és üzemanyagok mennyisége az MVM Csoportban

10. ábra. Üzemanyag-felhasználás az MVM Csoportban

Amint a 10. ábra mutatja, a segédanyagok mellett jelentős üzem-
anyag-felhasználó is az MVM Csoport, 2021-ben 2 173 611,0 liter 
benzint és 10 971 636,3 liter gázolajat fogyasztott összesen. A meg-
növekedett gázolaj mennyiség oka az MVM Mátra Mélyépítő Kft. által 
üzemeltetett nagy fogyasztású gépek (bányaüzemi gépek) használata. 
A gázolajfogyasztás közel fele ennél a vállalatnál keletkezik.

Üzemanyagfelhasználás (liter)

12 000 000

benzin

dízel
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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 Rendszer (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 foglalja 
azon társasági tevékenységek áttekintését, elemzését, amelyek hatással lehetnek az 
energiateljesítményre.

Az MVM Csoport energiafelhasználási adatait a 19. táblázat tartalmazza.

GRI EN103-1

GRI EN103-2

GRI EN103-3

GRI 302-1

2019 2020 2021
Termelési célú energiafelhasználás 177 046 215 879 211 753
Fosszilis energiaforrások (termelési célú) 4 970 40 757 36 533

Földgáz 4 887 5 341 7 185
Tüzelőolaj/fűtőolaj 83 345 522
Szén 0 35 071 28 825

Megújuló energiaforrások 642 5 905 6 752
Biomassza 1 4 974 3 458
RDF/SRF - - 2 213
Szél 183 167 159
Víz 52 0 60
Nap 406 764 861

Nukleáris energiaforrások 171 434 169 217 168 469
Önfogyasztás és vásárolt energia felhasználása 4 790 8 520 7 809
Földgáz 114 139 148
Önfogyasztás 3 702 7 038 6 728

Villamos energia 3 203 6 367 6 024
Hő (gőz/forróvíz) 499 671 704

Vásárolt 974 1 343 933
Villamos energia 759 966 338
Hőenergia 32 54* 142

Üzemanyagból történő energiafelhasználás 183 323 453

* Az adat nem tartalmazza az MVM OVIT Zrt., az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt., és az AH NET Zrt. által vásárolt hőenergia mennyiségét.

19. táblázat. Az MVM Csoport energiafelhasználása (TJ)

Az MVM Csoport elkötelezett a megújuló energiák használatával kapcsolatban, ezt 
tükrözik a megújulóenergia-termeléssel és teljesítőképességgel kapcsolatos adatok is.  
A kiadott megújuló villamos energia aránya az összes kiadott villamos energiához képest 
(ld. 11. ábra) az előző évihez képest tovább emelkedett, amelynek oka a 2021-ben 
üzembe helyezett napelemparkok által termelt/kiadott villamos energia mennyiségének 
növekedése.

2020-ig 
megvalósult

800+ MW

Naperőmű
országszerte

2021-2025 
tervezett

166 MW

Vízerőmű
Úz-völgyi, 
Vargyas, 
Madras

(Románia)

10 MW

Szélerőmű
Sopronkövesd-

Nagylózs

23 MW

Naperőmű
országszerte

550 MW

Vízerőmű
Úz-völgyi, 
Vargyas, 
Madras

(Románia)

41 MW

Szélerőmű
Sopronkövesd-

Nagylózs

0 MW

RDF/Biomassza
Pilot projektek

Biofuel
Biogáz

Geotermia

58 MW
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Az MVM Csoport megújuló portfóliója
Az MVM Csoport már ma is jelentős megújuló portfólióval rendelkezik, 2025-ig legalább 800 MW megújuló 
kapacitást helyezünk üzembe
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11. ábra. Összes kiadott megújuló villamos energia és az összes kiadott villamos energia aránya

A kiadott megújuló villamos energia 
és az összes kiadott villamos energia aránya

2019 2020 2021

4,5%

4,0%

3,0%
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PV 
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716

825

Biogáz Biomassza

20

Geotermia PV SmartGreen

20
5 041

3

Tiszalök & Kisköre2020-ig összesen W2E

23

51

2020-25-ig összesen

10

58

10
199

Biomassza/RDF

Szél

Tárolás

PV

Víz

550MWe 

BIOGÁZ BIOMASSZA GEOTERMIA SMARTGREEN HULLADÉKVÍZENERGIA

41MWe  3MWe  10MWe  20MWe  20MWe  5MWe  
Saját fejlesztésű projektek

Akvizíciós lehetőségek mentén

• 50+ településen, 
• 2000+ hektár területen tervezett fejlesztések 
• Telephely adottságainak megfelelő méretű 
   beépített kapacitások

Akvizíció
(lezárult)

Saját beruházás Saját beruházás Saját beruházás Saját beruházásAkvizíció

Geotermikus 
rendszer

Biogáz termelő Állati és növényi/ 
szántóföldi 

melléktermékek 
biogázzá alakítása

Integrátori szerep 
kialakítása 

a nem hasznosított 
primer energiahordozók 

felhasználására

Települési szilárd 
hulladékból kinyert 

tüzelőanyag 
– pontos technológia 

kidolgozás alatt
Beruházás értéke 

(millió Ft)
3 600

Beruházás értéke 
(millió Ft)
12 000

Beruházás értéke 
(millió Ft)

6 000

Vízenergia 
hasznosítás

• országszerte 8-10 projekt,
• 5-20 MWe beépített teljesítményű erőművi akvizíció

Kiskörei Vízerőmű
és Tiszalöki Vízerőmű 

az MVM Csoport 
tulajdonába került

2021-2025 tervezett megújuló beépített kapacitások [MWe]
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Hazai megújuló termelési kapacitások növelése
A körforgásos gazdaság erősítése érdekében az MVM Csoport különböző technológiákon alapuló pilot 
projekteket kezdeményez
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12. ábra. Az MVM Csoport energiaintenzitása

Energiaintenzitás (MJ/Ft)

2019 2020 2021
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0,14
0,16

0,08

Energiaintenzitás

Az energiaintenzitás a teljes energiafelhasználás mértékét (termelési, önfogyasztási és vásárolt) az értékesítés nettó 
árbevétele függvényében mutatja. Az MVM Csoport energiaintenzitása felére csökkent a 2020-as évhez képest  
(ld. 12. ábra), mely a megduplázódott értékesítés árbevételének tudható be. 

GRI 302-3

GRI VÍZ103-1

GRI VÍZ103-2

GRI VÍZ103-3

GRI 303-3

Vízfelhasználás, folyékony kibocsátás
Az MVM Csoport tagjainak vízigénye és vízfelhasználása eltérő nagyságú, gyakoriságú és típusú, így hatása a kör-
nyezeti elem esetén a csekély mértékűtől a jelentősig terjed. Egyes társaságok esetén kizárólag irodai vízigény merül 
fel, míg az erőművek esetén inkább technológiai jellegű, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. esetében viszont az előző 
felhasználásokon túlmenően a hűtésre használt vizek miatt jelentős a Duna érintettsége is. A vízfelhasználás mérsék-
lése, valamint a vízkészletek jó állapotának megőrzése kiemelten fontos az MVM Csoport számára, ezért törekszik a 
vízszennyezések megakadályozására és a gazdaságos vízhasználatra.

Vízfelhasználás
Az MVM Csoport összes, források szerinti vízfelhasználását, illetve az összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz 
mennyiségét a 20. táblázat mutatja be.

2019 2020 2021

Összes vízfelhasználás 2 788 079 2 805 461 2 733 575

Hűtővíz-felhasználás 2 755 041 2 779 548 2 709 295

felszíni víz 2 755 041 2 778 190 2 707 889

felszín alatti víz 0 1 358 1 405

vezetékes ivóvíz 0 0 0

egyéb (pl. ipari víz) 0 0 0

Technológiaivíz-felhasználás 32 632 25 279 23 764

felszíni víz 32 566 2 786 3 199

felszín alatti víz 26 22 432 20 478

vezetékes ivóvíz 24 30 50

egyéb (pl. ipari víz) 16 31 37

Kommunálisvíz-felhasználás 407 634 517

vezetékes ivóvíz 397 330 264

kútvíz 10 304 253

Összes felszíni víz felhasználás 2 787 607 2 780 976 2 711 089

Összes felszín alatti víz felhasználás 26 24 094 22 136

Összes termelt víz felhasználás 10 304 253

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz mennyisége 70 374* 51 596 47 809

Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz aránya [%] 2,52 1,84 1,75

20. táblázat. Összes vízfelhasználás az MVM Csoportban (ezer m3)
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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, amelyek esetén a vízminőségre vonatkozó előírások a jogszabályi feltételeknek 
vagy az engedély követelményeinek megfelelően időszakonként vizsgálatra kerülnek, azonban minde-
gyik tagvállalatnál külső előírások által meghatározott kibocsátási határértékekkel történt a kibocsátás.

Vízkibocsátás
Az MVM Csoport vízkibocsátásait a 21. táblázat mutatja be. 

GRI 303-4
GRI OG5

21. táblázat. Vízkibocsátások az MVM Csoportban (ezer m3)

22. táblázat. Kitermelt rétegvíz mennyisége  (ezer m3)

A technológiai, illetve a kommunális szennyvíz esetén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
az MVM Mátra Energia Zrt., az MVM OVIT Zrt., az MVM Balance Zrt., a Magyar Földgáz-
tároló Zrt., az innogy Energo, s.r.o. részéről történt élővízbe kibocsátás a hatóság által 
előírt határértékek betartásával. 
A vízfelhasználás és a vízkibocsátás közötti különbség oka a technológiai veszteség, 
párolgás, öntözés és a felszíni víztestekbe (Markazi-víztárolóba, felszíni vízfolyásokba) 
történő átemelés. 

A rétegvíz a másik jellemző folyadék, amit a Magyar Földgáztároló Zrt. kitermel a föld-
alatti gáztárolóin. A kitermelt rétegvíz kezelés nélkül a MOL Nyrt.-nek kerül átadásra. 
A kitermelt rétegvíz mennyiségét a 22. táblázat mutatja be. Ezek a mennyiségek nin-
csenek feltüntetve az MVM Csoport összes vízfelhasználását megjelenítő táblázatban 
(ld. 20. táblázat).

Telephely 2019 2020 2021

Hajdúszoboszló 2 261 2 762 8 602

Zsana 6 465 3 233 7 377

Pusztaederics 1 515 517 1 489

Kardoskút 165 43 271

Összesen 12 111 6 555 17 739

Légszennyezőanyagok-kibocsátások
Az MVM Csoport elkötelezett a működéséből eredő légnemű károsanyag-kibocsátás 
csökkentésére. Az MVM Csoport tagjai a légnemű kibocsátásra érvényes engedélyekkel 
rendelkeznek, a kibocsátások minden esetben megfelelnek a hatósági előírásoknak és 
az előírt technológiai határértékeknek.

A MVM Mátra Energia Zrt. esetében a levegőterhelést okozó kibocsátások közül a 
nyersanyag elégetése során keletkező füstgáz okozza a legnagyobb mértékű levegőter-
helést. A nagy mennyiségű tüzelőanyag felhasználása során jelentős mennyiségű füstgáz 
keletkezik, melynek szilárd anyag tartalma, kén-dioxid-, szén-monoxid-, nitrogén-oxid-, 
klorid-, fluorid- és szén-dioxid tartalma okoz környezetterhelést. A klorid-, fluorid  
tartalom a füstgázzal távozik, rendszeresen méréssel ellenőrzik ezt, és az a tapasztalat, 
hogy a távozó gázok mennyisége jóval a határérték alatt van. A kibocsátott nitrogén-oxid 

GRI LÉG103-1

GRI LÉG103-2

GRI LÉG103-3

2019 2020 2021

Hűtővíz kibocsátás 2 763 215 2 774 987 2 705 227

élővíz 2 763 215 2 774 987 2 705 227

csatorna 0 0 0

 szikkasztás 0 0 0

Technológiai szennyvíz/használt víz 212 15 020 13 643

élővíz (tisztítás után) 197 14 994 13 608

csatorna 11 6 7

szikkasztás 4 20 28

Kommunális szennyvíz 334 407 421

élővíz (tisztítás után) 79 166 177

csatorna 254 241 243

szikkasztás 1 <1 1

Összes felszíni vízbe történő kibocsátás 2 763 491 2 790 147 2 719 013

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA GAZDASÁG TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKKÖRNYEZETVÉDELEM 



MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉS 2021 75

mennyiség csökkentése érdekében a füstgáz-tisztítás első fázisaként az I-V. sz.-ú blokkokon 
szelektív nem katalitikus redukció (SNCR) rendszer létesült, melynek tényleges üzemel-
tetése 2016-ban kezdődött. Az eljárás szelektív nem katalitikus redukció módszere révén 
karbamid redukálóanyaggal csökkenti a füstgáz nitrogén-oxid mennyiségét. A redukáló-
anyag/víz keveréket a két szinten elhelyezett 24 lándzsa egyenletesen oszlatja el a tűztér-
keresztmetszetben. A redukálóanyag kilépése és/vagy elgőzölgése után a nitrogén-oxi-
dok gázfázisú reakcióban vízgőzzé és nitrogénné alakulnak. A kazánokból kilépő füstgáz 
porleválasztását elektrosztatikus porleválasztók végzik, amelyek a pernye 99,5-99,7%-át 
leválasztják. A pormentesített füstgáz további tisztítását füstgáz kéntelenítő berendezés 
végzi, mivel az erőmű működése során a tüzelőanyag minőségéből adódóan és a terme-
lés volumenéből eredően jelentős mennyiségű kén-dioxid keletkezik. Az erőmű nedves 
mészköves technológián alapuló füstgáz-kéntelenítő rendszert működtet. A megtisztított 
füstgáz a hűtőtoronyban felállított mosótorony fejénél lép ki a kéntelenítőből. A mosóol-
dat (mészkőliszt szuszpenziója) hatására a füstgáz lehűl, kémiai reakció eredményeként a 
mészkő megköti a kén-dioxid gázt, miközben kalcium-szulfittá alakul, ami állandó keverés 
közben, sűrített levegő bevezetésével kalcium-szulfáttá, azaz gipsszé oxidálódik. A gipsz 
egy része értékesítésre, többi része a pernyezaggyal lerakásra kerül. 

Légszennyező források jellemzói
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 blokkot üzemeltet, melyek a P1; P2; P3 pontforrásokhoz csatlakoznak, 
valamint 2 db 33 MW-os földgáztüzelésű, tartalékként blokkal (P4; P5 pontforrások) 
rendelkezik. Az MVM Mátra Energia Zrt. üzemelő pontforrásait mutatja be a 23. táblázat.

GRI 305-1

Pontforrás sorszáma Megnevezése Magasság (m)

P1 Kémény 202

P2 I. sz. abszorber 116

P3 II. sz. abszorber 116

P4 Gázturbina kémény (VI. számú) 60 134,8

P5 Gázturbina kémény (VII. számú) 60 134,8

P6 Tartalék gázkazán 21,3

23. táblázat. Az MVM Mátra Energia Zrt. üzemelő pontforrásai

24. táblázat. Az MVM Csoport ÜHG-kibocsátása

A fentieken túlmenően mind a bányákban, mind az erőműben diffúz források találhatóak, 
melyek az éves környezetvédelmi bevallásban szerepeltetésre kerülnek a megfelelő 
területegységgel (m2).

Továbbá a környező településeken a bányák légszennyező hatásának vizsgálata cél-
jából éves immissziós mérések kerülnek elvégzésre, mely során kihelyezésre kerülnek 
a szállópor koncentráció elemzését elvégző mérőműszerek. Az átlagkoncentrációk a 
fűtési időszakon kívül határérték alattiak voltak.

Az innogy csoportban a levegőtisztaság-védelemhez kapcsolódó legfőbb környezetvédelmi aspek-
tus a nitrogén-oxidok és a szén-monoxid kibocsátása olyan tüzelőanyag forrásokból, amelyeket 
a cég saját céljaira használ. A cégcsoport olyan új technológiákba fektet be, amelyek csökkentik 
a légszennyező anyagok kibocsátását. A helyhez kötött tüzelőberendezések korszakában ezek 
főként magas tüzelési hatékonysággal rendelkező modern kazánokba történő befektetések. 

Közvetlen ÜHG kibocsátások (Scope 1) Mérték-egység 2019 2020 2021

Erőművi telephelyek CO2 kibocsátása t 256 774 4 810 990 4 458 755

ebből biomassza felhasználásból származó t 0 337 508 382 643

ebből RDF/SRF felhasználásból származó* t - - 233 050

Üzemanyag-felhasználásból eredő CO2 kibocsátás** t 12 350 20 997 30 731

benzin felhasználásból t 4 934 5 222 5 825

gázolaj felhasználásból t 7 416 15 775 24 906

Földgáz nem termelési célú felhasználásából eredő CO2 kibocsátás*** t - 7 809 8 291

Metánkibocsátás CO2 egyenértéke** t 2 940 3 910 6 145

Bányából származó metánkibocsátás t CH4 0 5 0
Gázszállításból/-elosztásból származó metánkibocsátás t CH4 108 113 258
Földgáz lefúvatásából származó metánkibocsátás t CH4 32 68 35
Földgáz elfáklyázásából eredő CO2 kibocsátás t 931 548 466

SF6 gáz CO2 egyenértéke** t 10 540 10 135 14 456
Fémtokozott berendezésekben történő pótlás kg SF6 416 390 582
Megszakítókban és mérőváltókban történő pótlás kg SF6 25 35 23

Összesen (ellenőrzött társaság módszertan szerint, biomasszából és RDF/SRF-ből 
származó kibocsátás nélkül) t 283 535 4 516 881 3 903 151
Összesen (tulajdoni részesedés módszertan szerint, biomasszából és RDF/SRF-ből 
származó kibocsátás nélkül) t 282 165 4 516 857 3 894 631

A mobil tüzelési források – járművek – területén a technológia-váltás a hagyományos belsőégésű 
motorral rendelkező járművek CNG-t használó járművekre történő cseréjére értendő.

A cégnek felállított rendszere van a cég környezeti teljesítményének hitelesítésére. 
Az innogy tagvállalatok rendszeresen végeznek környezetvédelmi belső auditokat és 
szemléket, amelyek eredményei kiértékelésre kerülnek, és ezt követően jelentésre kerül-
nek a társaság vezetősége felé. Az alkalmazott eljárások nem-megfelelősége esetén 
javító intézkedésekre kerül sor, és a hatékonyságuk utólag kerül kiértékelésre.
A levegőtisztaság-védelmi célokat hosszútávra tűzi ki a társaság, illetve azokat folya-
matosan nyomon követi és értékeli.

Az MVM Csoport közvetlen üvegházhatású gáz (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátását CO2 
egyenértékben a 24. táblázat mutatja be.

* Az adatot a 2021. évtől kezdve közöljük.
** 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 és GHG Protocol Magyarországi adata 2012-re)
*** Az adatot a 2020. évtől kezdve közöljük.
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A 2021. évi ÜHG-kibocsátás csökkenése az MVM Mátra Energia Zrt. 2020-ashoz 
képest alacsonyabb termelésének köszönhető. A közvetlen kibocsátás öt fő forrásának 
alakulását figyelemmel kíséri az MVM Csoport. A gázszállításból, gázelosztásból szár-
mazó metánkibocsátás 2021-ben az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. és az 
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. tevékenységéhez kapcsolódik.

A GRI szektorspecifikus útmutatója elvárja, hogy az ÜHG kibocsátásokat fajlagosan, a 
kiadott energiára vonatkoztatva is megadjuk. Ennek megfelelően megadjuk az előzőekben 
ismertetett ÜHG kibocsátások fő sorainak kiadott energiára (villamos és hőenergiára) 
vonatkoztatott fajlagos ÜHG kibocsátását CO2 egyenértékben is, amely értékeket a  
25. táblázat tartalmazza.

Fajlagos ÜHG kibocsátások Mértékegység 2020 2021

Kiadott energia (villamos és hőenergia együttesen) GWh 20 304,5 20 234,1

Erőművi telephelyek CO2 kibocsátása biomassza és RDF/SRF nélkül t/GWh 220,32 189,93

Üzemanyag-felhasználásból eredő CO2 kibocsátás t/GWh 1,03 1,52

Földgáz nem termelési célú felhasználásából eredő CO2 kibocsátás t/GWh 0,38 0,41

Metánkibocsátás CO2 egyenértéke t/GWh 0,19 0,30

Földgáz elfáklyázásából eredő CO2 kibocsátás t/GWh 0,03 0,02

SF6 gáz CO2 egyenértéke t/GWh 0,50 0,71

Összesen (ellenőrzött társaság módszertan szerint) t/GWh 222,46 192,90

Összesen (tulajdoni részesedés módszertan szerint) t/GWh 222,46 192,48

25. táblázat. Fajlagos ÜHG kibocsátások

26. táblázat. A CO2 megtakarítás mértéke

A 26. táblázat azt mutatja meg, hogy az MVM Csoport összesen mennyi CO2 kibo-
csátást takarított meg az általa felhasznált megújuló és karbonmentes (megújuló 
és nukleáris) energiaforrások felhasználásával (azzal szemben, mintha ugyanezt az 
energiamennyiséget fosszilis tüzelőanyagok révén termelt volna meg). Feltételezve, 
hogy 1 GWh energia előállítása során 350 t CO2 kerül a légkörbe, az alábbi CO2 

megtakarítást ért el az MVM Csoport 2021-ben.

A 13. ábra, 14. ábra, 15. ábra és a 16. ábra mutatja az erőművek CO2-kibocsátását, 
továbbá az üzemanyag-felhasználásból, a metánkibocsátásból, valamint kicsit lejjebb 
az SF6 gázhoz kapcsolódó kibocsátásból eredő CO2-kibocsátását.

Mértékegység 2020 2021

Megújuló energiaforrások (szél, nap, víz, biomassza, RDF/
SRF) felhasználásával megtermelt villamos és hőenergia

GWh 794,9 929,4

Nukleáris energia felhasználásával megtermelt villamos 
és hőenergia

GWh 16 234,9 16 140,5

CO2 megtakarítás megújuló energiaforrásokra számolva t 278 212,6 325 290,3

CO2 megtakarítás karbonmentes energiaforrásokra 
számolva

t 5 960 414,0 5 974 461,3
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13. ábra. Erőművi telephelyek kibocsátása (t CO2 egyenérték) 14. ábra. Üzemanyag-felhasználásából eredő kibocsátás (t CO2 egyenérték) 15. ábra. Metánkibocsátás (t CO2 egyenérték)

16. ábra. SF6 gázhoz kapcsolódó kibocsátás [t CO2 egyenérték]
27. táblázat. Az MVM Csoport önfogyasztásból és vásárolt energiából származó 
szén-dioxid kibocsátása (t)

Erőművi telephelyek kibocsátása (t CO2)

2019 2020 2021
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Szénhidrogén gazdálkodás/kezelés
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 töltöttségi szintjétől, ez által 
az adott rétegnyomástól, illetve az adott kút mélységétől. Mivel ezek az értékek kutanként 
az év folyamán eltérhetnek egymástól, így előre pontosan nem meghatározható a várható 
éves mennyiség. A keletkezett fúróiszapok minden esetben a megfelelő környezetvédelmi 
engedélyekkel rendelkező hulladékmegsemmisítőbe kerülnek. 2021-ben bányászati 
hulladékként 275 tonna fúrási iszap elhelyezésére került sor.

A kén-hexafluoridnak (SF6) a légkörbe kerülve 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. A kén-hexafluorid növekmény 
oka a MAVIR ZRt. fémtokozott berendezéseinek, megszakítóinak és mérőváltóinak SF6 

gázzal történt pótlása.

GRI OG7

GRI 305-2

GRI 102-48Közvetett 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 27. táblázat mutat be.

Vásárolt energia és az önfogyasztás 
közvetett ÜHG kibocsátása (Scope 2)

Mértékegység 2020 2021

Vásárolt villamos energia szén-dioxid 
kibocsátása (location based)*

tonna

26 963**** 25 897

Vásárolt villamos energia szén-dioxid 
kibocsátása (market based)**

27 795**** 26 751

Vásárolt hőenergia szén-dioxid 
kibocsátása (location based)***

2 168 6 946

Location based összesen 29 131**** 32 843

Market based összesen 27 795**** 26 751

* A számítást a European Residual Mixes 2020-as magyarországi és csehországi adatai szerint végeztük (243,75 t CO2/GWh, ill. 495,49 t CO2/GWh; 
https://www.aib-net.org/facts/european-residual-mix) 
** A számítást a European Residual Mixes 2020-as magyarországi és csehországi adatai szerint végeztük (251,27 t CO2/GWh, ill. 515,34 t CO2/GWh; 
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.
****A számítás az MVM Csoport 2021. évi konszolidált éves jelentésben alkalmazott módszertantól eltér.
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GRI 305-4

GRI 305-7

GRI 102-48

Az MVM Csoport tevékenységének üvegházhatásúgáz-intenzitása (ÜHG-intenzitását) 
a kiadott villamos- és hőenergia függvényében határozható meg (ld. 28. táblázat).

2019 2020 2021
ÜHG-intenzitás [tCO2 eq/TJ] 5,7* 62,2* 54,1
A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 1 és Scope 2 módszertan 
képezte (www.ghgprotocol.org).

28. táblázat. Az MVM Csoport ÜHG-intenzitása
* Az adatot a számítás módszertanának változása miatt újra közöljük.

Az ÜHG-intenzitást az ellenőrzött társaság módszertan szerinti ÜHG-kibocsátás és a 
kiadott energia (villamos és hőenergia) hányadosaként számoljuk. 

Légszennyező anyagok kibocsátása típus és mennyiség szerinti bontásban
Az MVM Csoport tagvállalatainak tevékenysége során kibocsátott légszennyező anya-
gokat a 29. táblázat mutatja, amely az MVM Csoport adminisztratív tevékenységet végző 
tagjai esetén az épületre vonatkozó kibocsátások összegzését tartalmazza, erőművek 
esetén ezen túlmenően a termeléshez kapcsolódó kibocsátásokat is. Az adatok méré-
seken alapulnak.

A 2021. évi porkibocsátás 99,3%-a az MVM Mátra Energia Zrt.-ből származik. A 2020. 
évhez képest alacsonyabb energiatermelés ellenére megnövekedett porkibocsátás okai 
az alábbiak voltak:
−  A 2021. évben történt abszorber nagyjavítás alatt kettő helyett csak egy abszorber 

üzemelt. Ez idő alatt az üzemelő egy abszorber füstgáz terhelése megnövekedett, a 
korábbi évhez képest a kibocsátási porkoncentrációk megemelkedtek, de határérték 
alatt maradtak.

−  A karbantartás ideje alatt nagyobb mértékben kellett by-pass üzemmódban is mű-
ködni, mely szintén nagyobb mennyiségű porkibocsátással jár.

−  A 2021. évben a 2020. évhez képest a lignit éves átlagos hamutartalma megnöveke-
dett, ez is a kibocsátott pormennyiség növekedését okozta.

Az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátás emelkedésének oka 2020-hoz képest 
az MVM OVIT Zrt. gödi telephelyén történt festőüzem bővítés miatt megnövekedett 
festékfelhasználás.

Légszennyezőanyag-kibocsátások Mérték-egység 2019 2020 2021

kén-dioxid kg 949,8 5 842 707 4 827 070

nitrogén-oxidok kg 209 162,4 3 419 644 2 787 036

por kg 1 933,9 319 821 372 426

illékony szerves vegyületek (VOC) kg 1 277,0 2 201 2 633

dioxinok (PCDD/PCDF) kg 0,0 0,0 0,0

Összes kiadott energia GWh 16 600,1 20 304,5 20 224,1

Fosszilis forrásból kiadott energia GWh 970,5 4 359,3 4 236,7

Fajlagos kibocsátás

Kén-dioxid kibocsátás

összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,1 287,8 238,7

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 1,0 1 340,3 1 139,4

Nitrogén-oxidok kibocsátása

összes kiadott energia alapján kg/GWh 12,6 168,4 137,8

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 215,5 784,4 657,8

Szilárd anyag

összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,1 15,8 18,4

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 2,0 73,4 87,9

Illékony szerves vegyületek (VOC)

összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,1 0,1 0,1

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 1,3 0,5 0,6

Dioxinok (PCDD/PCDF)

összes kiadott energia alapján kg/GWh 0,0 0,0 0,0

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh 0,0 0,0 0,0

29. táblázat. Légszennyezőanyag-kibocsátás az MVM Csoportban
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Hulladékgazdálkodás
Az MVM Csoport biztonságos és erőforrás-hatékony működésére 
vonatkozó céljának eléréséhez a keletkező hulladékok folyamatos mi-
nőségi és mennyiségi nyomon követése is hozzájárul. A tevékenységet 
a hatályos környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelően végzi min-
den tagvállalat, figyelmet fordítva a hulladékképződés megelőzésére, 
a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökken-
tésére és a hulladékok megfelelő hasznosítására, ártalmatlanítására. 
A 30. táblázat bemutatja az MVM Csoportban keletkezett hulladékok 
mennyiségét, míg a 31. táblázat ismerteti a hasznosított mennyiségeket, 
a 32. táblázat pedig az ártalmatlanított mennyiségeket.

GRI HULL103-1

GRI HULL103-2

GRI HULL103-3

GRI 306-3

GRI 306-4

Hulladék fajtái
A keletkezett hulladék mennyisége

2021
Termelési nem veszélyes hulladékok 1 297 553,4
Termelési veszélyes hulladékok 5 854,9
Települési nem szelektíven gyűjtött 
hulladékok

4 398,1

Települési szelektíven gyűjtött  
nem veszélyes hulladékok  
(pl. műanyag, fém, papír stb.)

261,1

Települési szelektíven gyűjtött veszélyes 
hulladékok (pl. fényforrások, elemek stb.)

27,0

Összesen 1 308 094,5

30. táblázat. Keletkezett hulladékok mennyisége az MVM Csoportban (t)

31. táblázat. A hasznosított hulladékok mennyisége az MVM Csoportban 2021-ben (t)

A hasznosított hulladékok mennyisége

Telephelyen hasznosított Telephelyen kívül hasznosított Összesen

Termelési nem veszélyes hulladékok 249,2 371 232,2 371 481,4

Újrahasznosítás/újrafeldolgozás/energetikai hasznosítás (R1-R11)* 249,2 365 571,6 365 820,8

Előkezelés (R12) 0,0 5 383,3 5 383,3

Helyszíni tárolás (R13) 0,0 277,3 277,3

Termelési veszélyes hulladékok 0,9 2 011,5 2 012,4

Újrahasznosítás/újrafeldolgozás/energetikai hasznosítás (R1-R11) 0,9 1 778,1 1 779,0

Előkezelés (R12) 0,0 233,4 233,4

Helyszíni tárolás (R13) 0,0 0,0 0,0

Települési nem szelektíven gyűjtött hulladékok 0,0 15,9 15,9

Újrahasznosítás/újrafeldolgozás/energetikai hasznosítás (R1-R11) 0,0 11,6 11,6

Előkezelés (R12) 0,0 0,0 0,0

Helyszíni tárolás (R13) 0,0 4,3 4,3

Települési szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok (pl. 
műanyag, fém, papír stb.)

21,0 198,0 218,9

Újrahasznosítás/újrafeldolgozás/energetikai hasznosítás (R1-R11) 0,6 186,6 187,2

Előkezelés (R12) 20,4 11,3 31,7

Helyszíni tárolás (R13) 0,0 0,0 0,0

Települési szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékok (pl. 
fényforrások, elemek stb.)

0,1 26,6 26,8

Újrahasznosítás/újrafeldolgozás/energetikai hasznosítás (R1-R11) 0,0 25,6 25,6

Előkezelés (R12) 0,1 1,0 1,2

Helyszíni tárolás (R13) 0,0 0,0 0,0

Összesen 271,2 373 484,2 373 755,4

* A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendeletben felsorolt műveletek kódjai.

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA GAZDASÁG TÁRSADALOM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKKÖRNYEZETVÉDELEM 



MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉS 2021 80

Az ártalmatlanított hulladékok mennyisége

Telephelyen 
ártalmatlanított

Telephelyen kívül 
ártalmatlanított

Összesen

Termelési nem veszélyes hulladékok 1 271 853,7 3 231,0 1 275 084,64

Égetés energia visszanyerése nélkül (D10, D11) * 0,8 126,4 127,17

Hulladéklerakás (D1) 0,0 2 989,7 2 989,73

Egyéb ártalmatlanítási műveletek (D2-D9, D12-D15) 1 271 852,9 114,9 1 271 967,75

Termelési veszélyes hulladékok 11,1 683,1 694,16

Égetés energia visszanyerése nélkül (D10, D11) 9,8 132,4 142,19

Hulladéklerakás (D1) 0,0 92,1 92,10

Egyéb ártalmatlanítási műveletek (D2-D9, D12-D15) 1,3 458,6 459,87

Települési nem szelektíven gyűjtött hulladékok 236,5 3 773,1 4 009,52

Égetés energia visszanyerése nélkül (D10, D11) 0,0 58,3 58,31

Hulladéklerakás (D1) 0,0 3 653,5 3 653,48

Egyéb ártalmatlanítási műveletek (D2-D9, D12-D15) 236,5 61,3 297,73

Települési szelektíven gyűjtött nem veszélyes hulladékok 
(pl. műanyag, fém, papír stb.)

39,4 7,9 47,29

Égetés energia visszanyerése nélkül (D10, D11) 1,2 0,0 1,16

Hulladéklerakás (D1) 0,0 7,9 7,90

Egyéb ártalmatlanítási műveletek (D2-D9, D12-D15) 38,2 0,0 38,23

Települési szelektíven gyűjtött veszélyes hulladékok (pl. 
fényforrások, elemek stb.)

0,0 0,2 0,20

Égetés energia visszanyerése nélkül (D10, D11) 0,0 0,0 0,00

Hulladéklerakás (D1) 0,0 0,0 0,02

Egyéb ártalmatlanítási műveletek (D2-D9, D12-D15) 0,0 0,2 0,18

Összesen 1 272 140,5 7 695,3 1 279 835,81

32. táblázat. Az ártalmatlanított hulladékok mennyisége az MVM Csoportban 2021-ben (t)
* A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendeletben felsorolt műveletek kódjai.

A veszélyes hulladékokat az MVM Csoport minden esetben megfelelő engedéllyel 
rendelkező hulladékkezelőnek adta át, aki gondoskodott azok hasznosításáról vagy ár-
talmatlanításáról. A hasznosításra és ártalmatlanításra átadott hulladékok megoszlását 
a 17. ábra mutatja.

17. ábra. Hasznosításra és ártalmatlanításra átadott hulladékok megoszlása  
az MVM Csoportban

Az MVM Csoportban keletkező hulladék, 
a kezelés módja szerint

2019 2020 2021
0%

10%

Hasznosításra átadott

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ártalmatlanításra átadott

GRI 306-5
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Nukleáris környezetvédelem

Légnemű kibocsátások a nukleáris környezetvédelemben
A nukleáris környezetvédelmi ellenőrzés alapvető feladata 2021-ben is az volt, hogy 
egyrészt folyamatosan kontrollálja a radioaktív anyagok erőműből történő kibocsátását, 
másrészt széleskörűen vizsgálja azok közvetlen környezeti megjelenését. Az ellenőrzés 
kétszintű: a távmérő hálózatok évente mintegy 3,5 millió adatot szolgáltatva állandóan 
mérik, monitorozzák a legfontosabb kibocsátási és környezeti sugárzási mennyisége-
ket, valamint a meteorológiai jellemzőket, az érzékeny 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 megítélése elsődlegesen a kibocsátások izotópszelektív radioaktív kibocsátási 
korlátokhoz való viszonyításán alapul.

2004. évtől életbe lépett a 15/2001. (VI.8.) KöM rendelet által előírt új kibocsátási kor-
látozási rendszer, amely az atomerőműre meghatározott dózismegszorításból (90 µSv) 
származtatott izotópspecifikus kibocsátási korlátokhoz hasonlítja mind a folyékony, mind 
a légnemű kibocsátásokat. A 33. táblázat csoportokba foglalva mutatja az összesített 
kibocsátási adatokat és az azokhoz tartozó kibocsátási határérték kritériumokat. Az atom-
erőmű 2021-ben 0,38%-ban használta ki a kibocsátási korlátot (kibocsátási határérték 
kihasználása: 3,76 x 10-3), ebből 0,09%-kal a légnemű kibocsátások részesedtek.

Izotópcsoportok
Összes kibocsátás 

[Bq]
Kibocsátási 

határérték-kihasználás

Légnemű kibocsátások

Korróziós és hasadási termékek 7,80 x 108 7,59 x 10-5

Radioaktív nemesgázok 3,39 x 1013 4,73 x 10-4

Radiojódok 1,23 x 108 5,02 x 10-5

Trícium 3,96 x 1012 2,28 x 10-5

Radiokarbon 7,97 x 1011 2,33 x 10-4

Összes: 8,55 x 10-4

33. táblázat. Légnemű radioaktív kibocsátások 35. táblázat. Folyékony radioaktív kibocsátások

34. táblázat. Energiatermelésre normált légnemű radioaktív kibocsátások

Az elmúlt évek energiatermelésre normált légnemű kibocsátásait a 34. táblázat mutatja.

Radionuklid/ 
izotópcsoportok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Légnemű kibocsátás [GBqGWe
-1év-1]

Összes aeroszol 0,62 0,68 0,89 0,61 0,44 0,44 0,64 0,41 0,69 0,69

131I egyenérték 0,020 0,031 0,025 0,11 0,009 0,021 0,033 0,033 0,024 0,071

Összes nemesgáz 22 500 17 400 14 700 13 900 12 711 21 900 20 700 14 600 17 500 19 700

Összes trícium 2 030 2 460 2 070 2 420 2 571 3 090 2 910 2 370 2 500 2 290

Összes radiokarbon 325 387 352 351 378 364 402 366 430 461

Folyékony kibocsátások a nukleáris környezetvédelemben
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2021. évben 0,38%-ban használta ki a kibocsátási korlátot (kibocsátási határérték kihasználása: 3,76 x 10-3), 
ebből 0,29%-kal a folyékony kibocsátások részesedtek (ld. 35. táblázat).

Izotópcsoportok
Összes kibocsátás 

[Bq]
Kibocsátási 

határérték-kihasználás

Folyékony kibocsátások

Korróziós és hasadási termékek 1,08 x 109 5,29 x 10-4

Trícium 3,45 x 1013 1,19 x 10-3

Radiokarbon 3,65 x 109 1,18 x 10-3

Alfa-sugárzók 5,67 x 106 6,31 x 10-6

Összes: 2,90 x 10-3
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Az elmúlt évek energiatermelésre normált folyékony kibocsátásait a 36. táblázat mutatja.

Radionuklid/ izotópcsoportok

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Folyékony kibocsátás [GBqGWe
-1év-1]

Korróziós és hasadási 
termékek

0,69 0,61 0,86 0,81 0,65 0,65 0,61 0,55 0,58 0,63

Trícium 14 600 13 600 13 000 14 500 15 460 16 000 19 900 16 900 18 300 20 000

36. táblázat. Az elmúlt évek energiatermelésre normált folyékony kibocsátásai

Szilárd radioaktív hulladékok
A nukleáris alapú villamosenergia-termelés elkerülhetetlen melléktermékei a radioaktív 
hulladékok, melyek kezeléséről, átmeneti és végleges tárolásáról gondoskodni kell.
A radioaktív hulladék olyan, további felhasználásra már nem kerülő radioaktív anyag, 
amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető közönséges hulladékként.

Kis és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladékok

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2021. évi üzemeltetése során keletkezett szilárd 
radioaktív hulladékok főbb forrásai az alábbiak:
−  Elhasználódott és felaktiválódott vagy felületileg szennyezett szerelvények, berende-

zések, csővezetékek, hőszigetelések.
− Átalakításokból származó építési anyagok (pl. betontörmelék, faanyag, üveg), illetve 
különböző elszennyeződött fémhulladékok, kábelek.
−  Karbantartó műhelyekben képződött fémhulladékok, elhasználódott szerszámok, 

forgácsok.
−  Karbantartás és üzemeltetés során keletkezett ún. „puha” hulladékok (ruhák, egyéni 

védőfelszerelések, szűrőbetétek, törlőrongyok, fóliák). 
 
A zsákos gyűjtésű hulladék döntő többségét az elhasznált kiegészítő védőfelszerelések 
adták, amelyekből 2021-ben 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.
 
2021-ben 407 darab kis és közepes aktivitású szilárd hulladékot tartalmazó hordó 
keletkezett, ez a mennyiség 36 hordóval több az előző évinél, és alatta marad az átlagos 

mennyiségnek. A 2021. december 31-i állapot szerint 9715 darab kis és közepes akti-
vitású szilárd radioaktív hulladékot tartalmazó hordót tárolunk az erőművön belüli 
átmeneti tárolókban.
A 407 darab hordóból 338 darab kis aktivitásúnak, míg 69 darab közepes aktivitásúnak 
bizonyult a hordó felületétől 10 cm-re mért dózisteljesítmény alapján.

Nagyaktivitású szilárd radioaktív hulladékok

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben az erőmű fennállásától 2021. december 31-ig 
nettó 49,86 m3 (bruttó 106,47 m3) nagy aktivitású hulladék képződött. Ebből nettó 0,81 m3 

(bruttó 3 m3) keletkezett 2021-ben.

A nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékok esetén a nettó térfogat a hulladék geo-
metriai méretei alapján számított értéket, míg a bruttó térfogat az elhelyezéshez szük-
séges tároló térfogatigényt jelenti.

A nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékok erőművön belüli átmeneti tárolása az elle-
nőrzött zónában erre a célra kialakított tárolócsövekben történik. Az itt el nem helyezhető 
méretű hulladékokat, ideiglenes jelleggel, az erre kijelölt helyiségekben lehet elhelyezni.

Folyékony radioaktív hulladék
A folyékony radioaktív hulladékok fő típusai:
−  bepárlási maradékok (sűrítmények),
−  dekontamináló oldatok,
−  evaporátor savazó oldat,
−  elhasznált primer köri ioncserélő gyanták,
−  aktív iszapok,

−  aktív oldószerkeverékek,
−  elszennyeződött technológiai bórsavoldatok.

Az atomerőmű ellenőrzött zónájában különböző forrásokból radioaktív izotópokat tar-
talmazó vegyszeres hulladékvizek keletkeznek. Ezekben a kis szárazanyag tartalmú  
(3-5 g/dm3) oldatokban a primerkör vízüzeméhez, dekontaminálási célokra, a víztisztítók 
regenerálására, és a reaktorteljesítmény finomszabályozására használt oldott vegy-
szerek találhatók meg. Az összegyűjtött hulladékvizek vegyszeres kezelés után bepár-
lásra kerülnek kb. 200 g/dm3 bórsav koncentrációjú sűrítménnyé. 2021-ben összesen  
186,2 m3 bepárlási maradék keletkezett.
 
Elhasznált primer köri ioncserélő gyantákból 2021-ben 9,6 m3 keletkezett. Kijelenthető, 
hogy a rendelkezésre álló 870 m3 tárolókapacitás várhatóan elegendő lesz az erőmű 
meghosszabbított üzemideje alatt keletkező mennyiségek átmeneti tárolására is ( jelenleg 
összesen kb. 292 m3-t tárolnak).
 
2021-ben 3,14 m3 aktív oldószerkeverék keletkezett. A szennyezett olajok és szerves 
oldószerek szűrése gyöngykovafölddel történik. Ez a szűrés igen egyszerű eszközöket 
igénybe véve is kedvező eredményt ad. Az eddigi üzemeltetés során 2021. december 
31-ig 41 hordó olajos gyöngykovaföld-hulladék keletkezett.

A primer köri rendszerekben, meghatározott technológiai rendeltetéssel, több ezer 
köbméter különböző koncentrációjú bórsavoldat van, melyekben az üzemeltetés során 
mikron, illetve szubmikron méretű aktív szennyeződések gyűlnek össze. Ezeket hagyo-
mányos szűréssel, a beépített ioncserélőkkel jó hatásfokkal nem lehet eltávolítani. 
Emiatt eltávolításuk a kiépítésenként telepített üzemi ultraszűrőkkel történik, amelynek 
segítségével a tisztított oldatok a technológiába visszaforgathatók, újrahasznosíthatók, 
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így nem keletkezik belőlük radioaktív hulladék. 2021-ben a laborvizsgálatok (átlátszó-
ság, alfa- és gamma-spektrometriai analízis) eredménye alapján valamennyi szűrési 
program kitűnő eredménnyel zárult, a megtisztított oldatokat a különböző primer köri 
rendszerekben ismételten felhasználták. Az összes megszűrt és újrahasznosított meny-
nyiség 29 120 m3 volt.

Radioaktív hulladékok átmeneti tárolása
A radioaktív kis és közepes aktivitású szilárd hulladékok átmeneti tárolásának célja a hul-
ladékok ellenőrzött, ideiglenes tárolása a végleges elhelyezést megelőzően. A 2021-ben 
képződött kezelt hulladék a VK302/I-1 és a VK302/II-1 helyiségekben került elhelyezésre.
Az előző években keletkezett mennyiséggel együtt 2021. december 31-én az atom-
erőműben tárolt mennyiség 9 715 darab 200 literes, hulladékot tartalmazó hordó.

Szilárd radioaktív hulladékok minősítése
2021-ben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén 407 db 210 dm3-es térfogatú, hordóba 
tömörített, tömörítetlen, illetve víztelenített iszap kis- és közepes aktivitású radioaktív 
hulladék képződött. Ebből 348 db (86 %) kezelt, és 59 db (14 %) kezeletlen (pl. magas 
nedvességtartalmú iszap, ami ülepedés után kezelhető) hordó.
A 348 db kezelt hordóból 331 db hordó (95,1%) került minősítésre, ezek típusonkénti 
eloszlása összhangban van az elmúlt években keletkezett hordók hulladék típusonkénti 
eloszlásával:
−  244 db hordó (70,1%) tömörített hulladék (T),
−  87 db hordó (29,9%) nem tömörített hulladék (N),

A 2021 évben képződött 407 db hordóból 331 db hordó (81,3%) aktivitáskoncentráció 
és izotóp-összetétel szerinti minősítését végeztük el. Ezeken kívül 191 db, 2021 előtt 
keletkezett hordót mértünk. 2021. év során összesen 522 db hordó minősítésére került 
sor. Az 522 db minősített hordó hulladék típusonként az alábbi eloszlást mutatja:
−  294 db hordó (56,3%) tömörített hulladék (T),
−  226 db hordó (43,3%) nem tömörített hulladék (N),
−  2 db hordó (0,4%) víztelenített iszap hulladék (I).

Környezetellenőrzés
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerének 
(ÜKSER) feladata, hogy közvetlen környezeti mérésekkel is bizonyítsa, az erőmű normál 
üzemben nincs a megengedettnél nagyobb hatással a környezetre. Az erőmű környe-
zetének 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 körülbelül 4 000 
minta feldolgozását és mérését jelenti.

2021-ben is, az előző évekhez hasonlóan, típusvizsgálattal és hitelesítéssel rendelkező 
dózismérő rendszert használtunk az összes mérőponton a környezeti gamma-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 pelletet tartalmazó POR TL kör-
nyezeti 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 2021. évi környezeti TL-dózismérési adatokból nem lehet 
az atomerőmű járulékára 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 háttérsugárzás 
dózisteljesítményénél, illetve annak ingadozásánál, és így közvetlen dózismérési mód-
szerekkel nem mutatható ki. 

A mérési eredményeket a 18. ábra foglalja össze.

18. ábra. A dózisteljesítmény mérés eredményei

A kibocsátott radioaktív izotópok közvetlen környezeti megjelenésével kapcsolatban 
azt tapasztaltuk, hogy azok még az igen érzékeny vizsgálati módszerek mellett sem 
voltak kimutathatóak a földfelszíni levegőmintákban, az erőműtől 1-2 km távolságra az 
A-típusú állomásokon. Az év során a fall-out (kihullás) mintákban sem volt kimutatható 
atomerőműi eredetű mesterséges radioaktív izotóp. 

A dunai iszapminták, valamint az állomások környezetében vett talajminták és fűminták 
egyikében sem találtunk az erőműtől származó radionuklidot. A halastavak víz- és iszap-
mintákban szintén nem lehetett kibocsátásból származó radioaktív izotópot kimutatni.  
A Dunába kibocsátott radioaktív anyagok által létrehozott évi átlagos növekmény - a 
teljes elkeveredés után - a trícium esetében 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 izotópot nem találtunk.
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Biodiverzitás

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

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. két nagy nemzeti park, a Duna-Dráva Nemzeti Park és 
a Kiskunsági Nemzeti Park által határolt területen helyezkedik el. Az emberi beavatkozás 
ellenére az erőmű közvetlen környezete bővelkedik a természeti kincsekben. A homoki 
gyepek, a mocsári, lápréti, ligeti növényzet (Régi- és Új-Brinyó), az égeres láp-mocsár 
erdő, a dunaszentgyörgyi fás legelő, a paksi Ürge-mező, a paksi dunai ártér számos 
védett növény- és állatfaj számára nyújt élőhelyet.

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

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kerítése mellett található, példamutatóan kialakított hor-
gászparadicsom létesítésében jelentős részt vállalt az erőmű, és folyamatosan biztosítja a 
tavak vízutánpótlását is. A horgászható vízfelület mintegy 55 hektár. A Kondor-tó a néhol 7 
méteres vízmélységével, a partot övező vén fáival, a bokros, nádas parttal ideális élőhelyet 
teremt mind a vízi, mind a vízparti élővilág számára. Ezért szigorúan óvják a tavak környezetét is.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-től csaknem 20 kilométerre fekszik Tolna megye 
kiemelt üdülőközpontja, a Fadd-Dombori Duna-holtág. Nyaranta pihenni vágyók ezrei 
keresik fel ezt a különleges természeti adottságú, sok száz nyaralóházból, közösségi 
létesítményekből álló területet. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közreműködésével 
kialakított csatornarendszernek köszönhetően a korábban pusztuló holtág új életre kelt, 
újra fészkel a kócsag, a vörösgém, a vándorsólyom és az egerészölyv, illetve megfelelő 
lakóhelyre találtak a nagyvadak (őz, szarvas, vaddisznó) is.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felmelegedett hűtővizének és szennyvizének a Duna 
vízminőségére és élővilágára gyakorolt hatását a Víz Keretirányelv (2000/60/EK) elvárá-
sainak megfelelő rendszerrel 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 kibo-
csátás jelentősebb hatással nincs.

Az MVM Mátra Energia Zrt.-beli bányaművelés során az évszázadok nyomán kialakult 
tájszerkezet és tájhasznosítás alapvető változásokat szenvedett illetve fog szenvedni. 
A rehabilitáció és tájrendezés hivatott a táj szerkezetének helyreállítására.

A tájrendezés során törekedni kell arra, hogy a táj potenciálja minél jobban megőrizhető 
legyen, illetve a táj rehabilitáció olyan feltételeket teremtsen, melyek a bányaműveléssel 
érintett térség ökopotenciáljának folyamatos, ismételt növekedését elősegítik.

A környező érintett településeken kialakult igényekkel és a település rendezési tervek-
kel összhangban a tájhasznosítás ésszerűen kialakítható formái a jelenlegi tájrendezési 
terv alapján szerencsés egybeesést mutatnak. A tájrendezési tervet a bányák Műszaki 
Üzemi Tervének elfogadó határozata hagyja jóvá.

Napjainkban újrahasznosítási igényként jelentkezik a mezőgazdasági művelésre alkalmas 
sík, későbbiekben szántó művelési ágú minősítésre alkalmassá váló felületek kialakítá-
sa, valamint a környezetet támogató munkahely teremtő ipari újrahasznosítás. (pl. PV 
erőművek)

Az újrahasznosításra alkalmasság egy kötelezés a bányavállalkozó számára, melyet a 
bányászati tevékenységet időben szorosan követő tájrendezési tevékenység keretében 
történik.

Az MVM Mátra Energia Zrt. tulajdonában lévő igénybevett területekből összességében 
közel 581 ha felület újrahasznosítás során üzemtervezett erdő, 224 ha esetében fásított 
terület, 141 ha esetében szántó, gyep művelési ágú területté vált. 

Az MVM Mátra Energia Zrt. erdő gazdálkodó, ebből adódóan az erdészeti hatósággal 
állandó kapcsolatot tart. 

A bánya víztelenítés hatását, a szükséges és elégséges vízszintállapot elérését a vison-
tai bányák környékén fúrt vízszintfigyelő kutak segítségével ellenőrzik. A kúthálózat a 
működő bányák körzetében, annak előterében sűrűbb, regionális viszonylatban ritkább. 
A vízminőségi monitoring negyedéves vizsgálatsorozat keretében mintavétellel, jellem-
zően a bányavizek vízfolyásokba történő bevezetése előtt, illetve a bányavíz bevezetés 
után vett vízmintákkal történik.

A bánya víztelenítésnek a környező települések talajvízre telepített ásott kútjaira kifejtett 
hatására a községenként kijelölt 1 – 4 db ásott kútban havonta regisztrált vízszintméré-
sek adnak információt. A talajvízviszonyokra elsősorban azonban a csapadékmennyiség 
alakulása van hatással.

A bányászati céllal kiemelt rétegvizek vízminőségét, ill. A felszíni befogadókba engedett 
víz minőségét a vízjogi engedélyek előírásai alapján negyedévente vizsgálják. 

Az MVM Mátra Energia Zrt. hosszú távú adatsorok rendelkezésre állítása érdekében 
éves rendszerességgel a bányák környezetében a kijelölt mérési pontokon a felszíni 
mozgások nyomon követése érdekében magasságméréseket végeztet. 

A mérési adatok összevetése támpontul szolgálhat a bányakárokkal kapcsolatos követ-
keztetések levonására.

A települési épületkár, zöldkár, vagy egyedi vízkár igényeket az MVM Mátra Energia Zrt. 
megvizsgálja. 

Amennyiben a bejelentett igény megalapozottsága valószínűsíthető, az egyedi egyez-
tetés és tárgyalás alapján kárrendezés történik. 

Épületkár bejelentés 2021 évben 136 db volt, ebből kivizsgált 114 db. 22 db bejelentés 
kivizsgálása áthúzódott a következő évre. 95 db épület kártalanítása történt meg, 19 db 
bejelentést elutasítottak.

Az üzemeltetett zagyterek is érvényes egységes környezethasználati engedélyek alapján 
kerülnek üzemeltetésre; kiemelve a rekultivált területek kezelését, és a rekultivációs 
tervezést, amely összhangban van a természet- és tájvédelmi előírásokkal. 

Az MVM Mátra Mélyépítő Kft. elsősorban bányabeli segédgépes, valamint bánya-
területen belüli anyagdeponálási tevékenységet végez. Tevékenysége során törekszik 
arra, hogy az egyes munkavégzési folyamatai minél kevesebb befolyással legyenek a 
környezetre. A felújításra, javításra beszállított alkatrészeket méreteik szerint tisztítja 
meg. A nagyméretű alkatrészekről zárt rendszerű külső mosó távolítja el az olajos, 
zsíros szennyeződést. A társaság az alkatrészek felújítása, javítása során keletkezett 
hulladékokat szelektíven gyűjti. (pl. fáradt olaj, használt kenőzsír, olajos rongy, üres 
festékes doboz stb.) A hulladékokat az ártalmatlanításukra szakosodott cégeknek adja 
át megsemmisítésre.

A vezetők napi rendszerességgel ellenőrzik szúrópróbaszerűen a munkavégzés szak-
szerűsége mellett azokat a folyamatokat, amelyek a biodiverzitással kapcsolatosak. 
Szabályozásokkal, folyamatleírásokkal, oktatásokkal és végezetül ellenőrzésekkel biztosítják 
a környezetvédelem ezen irányú előírásait. A vezetőség elkötelezett a környezetvédelem 
iránt és ennek megfelelően kezdeményezte az MSZ EN ISO 14001 szabvány szerinti 
környezetközpontú irányítási rendszer felépítését melyet 2021 decemberében el is ért. 

GRI BIO103-1

GRI BIO103-2

GRI BIO103-3

GRI 304-2
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A vezetők a jogszabálykövető magatartást folytatnak. Mindezeken felül egyfajta sajátos 
környezetvédelmi gondolkodásmódot alkalmaznak, ami a környezettudatosságon alapul.
Az MVM Zöld Generáció Kft. kiemelt figyelemmel választotta ki, illetve keresi a 
potenciális megújuló energia termelésre alkalmas területeket. Az alkalmas területek 
azonosításánál elsődleges vizsgálati szempont a védett területek kizárása, és prioritást 
élveznek a barnamezős területek, illetve az alacsony termőképességű területek.  
Az MVM Csoport tulajdonában lévő, korábban energetikai célra használt területeken, 
egyéb barnamezős területeken, rekultivált zagytereken valósítottak, illetve valósítanak 
meg projekteket. Amennyiben barnamezős terület nem áll rendelkezésre, törekszenek 
az alacsony termőképességű területeket hasznosítani.

A társaság figyelmet fordított arra, hogy:
−  vízátvezetésektől, nedvesebb területektől nagyobb védőtávolságot tartson, illetve 

lehetőség szerint kikerítik ezeket a területeket.  
−  csak ahol szükséges (pl: vagyonvédelmi kerítések nyomvonalában) ott végezzenek 

vegyszeres gyomírtást, míg a területek nagyobb részén gépi/kézi kaszálással biztosítják 
az invazív gyomfajok elterjedésének megakadályozását;

−  a vagyonvédelmi kerítésen a kistestű állatok átjutása biztosítva legyen, ezzel is elő-
segítve a ragadozó madarak táplálkozását.

A társaság által tervezett biomassza hasznosító erőművek helyszín kiválasztásánál 
kiemelt figyelmet fordít a hosszútávon fenntartható alapanyag ellátásra, ennek érdekében 
a beszállítási vonzáskörzetek agro-ökológiai potenciálját minden esetben kivizsgálják, 
illetve csak fenntartható erdőgazdálkodásból származó biomassza felhasználását vállalják.
Az átviteli hálózati berendezések és környezetük szoros kapcsolatban állnak egymás-
sal, ezért az üzemeltetési- és létesítési tevékenység során a MAVIR ZRt.-nél messze-
menően figyelembe vételre kerülnek a környezet- és természetvédelmi szempontok, 
az esetlegesen felmerülő további (például társadalmi, lakossági) igényeket pedig be 
kell illeszteni az üzemeltetési folyamatokba. Az ezzel kapcsolatos erőfeszítéseket jól 
szemléltetik a madárvédelmi téren elért sikerek. A társaság a távvezetékek országos 
elhelyezkedéséből adódóan valamennyi környezetvédelmi hatósággal és nemzeti park 
igazgatósággal jó munkakapcsolatban áll. A távvezetéki nyomvonalak mentén végzett, 
kötelezően elvégzendő nyiladéktisztítási tevékenységükre vonatkozóan természetvé-
delmi engedélyekkel rendelkezik a társaság, valamint 2021-ben minden nemzeti park 
igazgatósággal megújították a korábban megkötött együttműködési megállapodásokat, 
amelyek a szükséges munkák elvégzése mellett lehető legkisebb mértékűre csökkentik 
az ökológiai rendszerekbe történő beavatkozást.

A meglévő hálózat üzemeltetése, továbbá új távvezetékek, alállomások létesítése minden 
esetben a természeti környezetben valósul meg, amely komoly felelősséget jelent. 

Mindezt a természeti és társadalmi környezet igényeinek maximális figyelembevételével, 
minden részletre kiterjedő előkészítő munkával hajtja végre. A környezetvédelmi előírá-
sok maradéktalan betartása megfelelő alapot jelent az önként vállalt, az egész válla-
latra kiterjedő „zöld” programok számára. A távvezetéki nyomvonalakon kísérletképpen 
bevezette a természet közeli nyiladék karbantartást. A biológiai sokféleség fenntartása 
érdekében a MAVIR ZRt. csatlakozott az Akadálymentes Égbolt megállapodáshoz, 
amelynek keretén belül vállalta, hogy az átviteli hálózat bővítésénél figyelembe veszi 
a madárvédelmi szempontokat. Igyekszik megakadályozni az ütközéseket, és oszlopain 
lehetővé teszi a biztonságos költést a védett madarak számára. Konferenciák és egyéb 
fórumok szervezésével figyelmet fordít a madárvédelem legújabb kutatásainak megis-
merésére, közzétételére és annak alkalmazására.

A MAVIR madárvédelme
A szakmai és civil szervezetek bevonásával több évtizedes múltra visszatekintő sikeres 
hazai és Európa Uniós madárvédelmi programokat valósítanak meg, amelyet két fő és 
két csatlakozó részre lehet osztani:
1. Ütközés elleni védelem (Túzok és a vonuló madarak védelmi programjai)
2. Költőhely biztosítás (Műfészek kihelyezési és megfigyelési program)
3. Madárvédelemmel kapcsolatos kutatások, szakmai fejlesztések
4. Madárvédelemmel kapcsolatos CSR tevékenység

Ütközés elleni védelem
A nagyfeszültségű távvezetékek mentén az áramütés veszélye a madarakat nem fenyegeti. 
Az ütközéssel viszont számolni kell. Ebben a tekintetben leginkább a túzok populációk 
vannak veszélyben, és az utóbbi évtized időjárásának gyors változása miatt a vonuló 
madarak is.

Az elmúlt évek a MAVIR ZRt. madárvédelmi programjainak keretében végzett kutatá-
sok bebizonyították, hogy a probléma megoldására egyedül a távvezetékek láthatóvá 
tételével van lehetőség. Ennek érdekében kutatásokat végeznek az Európában használt 
eszközök adaptálási lehetőségei terén, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb módon 
akadályozzák meg az ütközést.

Az átviteli hálózat új elemeit a természetvédelmileg frekventált területeken, már madá-
reltérítő eszközök telepítésével tervezik, viszont a jelenleg is üzemelő távvezetékek 
veszélyes szakaszaira utólag feszültségmentes időszakban komoly szakmai feladatot 
és anyagi terhet jelent az eltérítő eszközök telepítése.

2021-ben a MAVIR ZRt. először létesített olyan távvezetéket (Sajóivánka-Országhatár-
Rimaszombat 400 kV) ahol építéssel együtt telepítette a madáreltérítő szerelvényeket is.

A problémakör megoldásának érdekében a legmodernebb technikát hívták segítségül. 
Ahol lehetséges, olyan eltérítő eszközöket alkalmaznak, amelyeket drón segítségével is 
lehet telepíteni. A módszer segítségével kevesebb emberi erőforrás, taposási kár mellett 
feszültségmentesítés igénye nélkül is tudnak eszközöket telepíteni.
A madáreltérítők telepítésére többéves programot dolgoztak ki, amelynek megvalósí-
tásával a jelenlegi átviteli hálózat veszélyeztetett szakaszai láthatóbbá, ütközés szem-
pontjából biztonságosabbá tehetők.

A madáreltérítők idővel elöregszenek, károsodnak, amely elsősorban a koronakisülé-
seknek tudható be. Emiatt a korábban felhelyezett eltérítőket folyamatosan ellenőrzik, 
és szükség esetén cserélik.
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Túzokvédelmi program
Az elmúlt évtized védelmi programját 2021-ben is folytatták a Mosoni-síkon és a 
Kiskunsági Nemzeti Park területén. Jelenleg a túzokos élőhelyek ütközésmegfigyelése 
és a veszélyesnek ítélt távvezetékek jelölésének tervezése folyik.

Vonuló madarak védelmi program
A klímaváltozás kapcsán a vonuló madarak útvonalai megváltoztak, amelyek így már több 
esetben is keresztezik a nagyfeszültségű távvezetékek nyomvonalait. Az elmúlt években a 
Szeged környéki és a Pródi-tavi daru ütközések új kihívások elé állították a MAVIR ZRt.-t. 
A társaság eddig összesen 13 752 db eltérítő szerelvényt telepített a veszélyeztetett táv-
vezetékszakaszokon. Ennek hatására csökkent az ütközés veszélye, de nem szűnt meg tel-
jesen. Ezért az eddig ismert legnagyobb biztonságot nyújtó RIBE eltérítő eszköz telepítését 
kezdték meg a felső vezetékekre (védővezetőkre) az elmúlt években, mely kimondottan a 
ködös időben segít tájékozódni a madaraknak az eddiginél sokkal nagyobb színes sziluett 
segítségével. Az idén fejeződött be a Pródi-tó melletti madárvédelmi program, melynek 
keretében a felrakott 2 820 db eszköz telepítése, melytől a tökéletesebb védelmet várják. 
2017-ben csatlakoztak a DANUBEPARKS Európát átívelő programhoz, melynek kere-
tében a Duna feletti távvezeték szakaszok láthatóvá tételét tűzték ki célul, amely azért 
szükséges, mert a vonuló madarak vándorlásuk során a folyó melletti élőhelyeken 
pihennek meg, ahol az esetleges távvezeték keresztezések veszélyt jelenthetnek nekik. 
2021-ben a program keretében a Gönyű-Országhatár-Bős épülő távvezeték Duna feletti 
szakaszát tették láthatóbbá madáreltérítő szerelvények segítségével.
A MAVIR ZRt. csatlakozott az Akadálymentes Égbolt nevű szerveződéshez, ami az 
Agrárminisztérium koordinálásával, a légvezetékek ütközésvédelmi szempontból való 
biztonságossá tételét tűzte ki feladatául. Az egyezményben vállalt kötelezettségüknek 
teljes mértékben megfelelnek.
2020. évben a MAVIR ZRt. partnerként pályázatot nyert a DANUBE FREE SKY LIFE 
Európa Uniós pályázaton, ahol 7 ország 15 szervezete vesz részt 7 éves futamidejű 
madárvédelmi programban. A program a vonuló madarak védelmének érdekében jött 
létre. A 75%-os pályázati támogatás keretében a MAVIR ZRt. több mint 300 000 Euro 
értékű támogatásban részesül. A program keretében 2021-ben a százhalombattai 
Nagy-Duna-szakasz feletti Dunamenti-Ócsa 220 kV-os távvezeték láthatóságát sikerült 
növelniük madáreltérítők telepítésével. Az eltérítőket a víz felett drónnal telepítették.

Költőhely biztosítása a fokozottan védett ragadozó madaraknak
A nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon költő madarak a fészek anyagának elsodródása 
miatt fáziskiesést okozhatnak. Ez az energiaszolgáltatás biztonságát és az ott fészkelő 
madarak életét egyaránt veszélyezteti. Mivel közel 20 évvel ezelőtt 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 biztonságos élőhelyek kialakítását.
Jelenleg 510 db műfészek áll a ragadozó madarak rendelkezésére, melyeket a megfi-
gyelések alapján telepítettek. 2021-ben is sor került 10 költőláda telepítésére. Az éves 
megfigyelések alapján közel 111 fészekben költöttek sikeresen a fokozottan védett 
kerecsensólymok. A maradék műfészkeket a védett státuszban lévő kabasólymok, és 
vörös vércsék foglalták el. Nőtt a műfészkekben költő vándorsólymok létszáma is, akik 
csak az elmúlt évben figyeltek fel az oszlop adta költési lehetőségre. (A természetes 
élőhelyeket egyre ritkábban veszik igénybe az említett ragadozó madarak.) Az oszlo-
pokon költő kerecsensólyom fiókákat a MAVIR ZRt. villamos, és a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület madárvédelmi szakemberei közösen szokták meggyűrűzni 
a kirepülés előtt. 2021-ben a tervezett 100 fióka gyűrűzését nem sikerült végrehajtani 
a COVID-19 okozta korlátozások miatt.

A kamerázási program 2021-ben folytatódott, a harmadik AFTER LIFE projekt  
(13 NAT/HU/000183 „A kerecsensólyom és a parlagi sas táplálékbázisának megőrzése a 
Kárpát-medencében”) keretében. A kamerákkal a kerecsensólymok, a vándor és a kaba-
sólymok fészkelési szokásait, a fészekbe kerülő zsákmányösszetételt sikerült rögzíteni 
és elemezni. A LIFE program keretében beszerzett 15 db fotócsapda a szakemberek 
javaslatai alapján 2021-ben is felkerült a madarak lakta műfészkekre. A projektben 20 
műholdas nyomkövető került a madarakra, ami lehetőséget adott az oszlopokon költő 
madarak revírjeinek (életterületeinek), zsákmányejtési szokásainak és vándorlásuk meg-
figyelésére. A vizsgálatok mutattak rá, hogy a sólymok legfontosabb táplálékát jelentő 
ürgepopuláció kihalófélben van. Csupán az oszlopokon való költőhely elhelyezése nem 
lesz elég a sólyompopulációk csökkenésének megakadályozásához, ürgetelepítésre van 
szükség, melyet pilot programként a nemzeti parkok elkezdtek. 2021-ben 6 műholdas 
jeladóval felszerelt ragadozó madár útvonalát kísérték figyelemmel.

2021-ben pályáztak a 2022-2027-ig tartó SHAKERS ROADS LIFE projektre, melyben 
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és két nemzeti park mellett csatla-
kozó partnerként tervezik a részvételt. A tervezés alatt álló projekt a ragadozó madarak 
(elsősorban a kerecsensólymok) élőhelyeinek megőrzése terén kíván előre lépni. 

Madárvédelemmel kapcsolatos kutatások, szakmai fejlesztések
A madárvédelem fejlesztése terén két fontos kitörési lehetőség van: a madárütközések 
monitorozása, és a madáreltérítő eszközök és azok felrakásának tökéletesítése.
A távvezetékek melletti madárütközés monitorozását a Danube Free Sky LIFE európai 
uniós madárvédelmi projekt keretében két nemzeti park területén áthúzódó távvezeték 
mentén hajtották végre. A kutatási munkákat, amiket az emberi erőforrások mellett 
méreg- és tetemkereső kutya is támogatott, a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület szakemberei végezték.

A madáreltérítők tökéletesítése terén a HAMMARPRODUKTER svéd céggel együttmű-
ködve sikerült kialakítani olyan drónnal szerelhető madáreltérítő szerelvényeket, amelyek 
láthatóságát, méretét növelni lehetett, mely nem ment a telepíthetőség rovására. 
A drónnal való madáreltérítő telepítés terén sikerült előre lépni annak érdekében, hogy 
feszültség alatti távvezetékre is telepíteni tudják az eltérítőket drónnal.

A madárvédelem, mint CSR tevékenység
A műfészek kamerázás a honlapon és a médiumokon is közzétett képsorok segítségé-
vel – melyet évente közel 500 ezer érdeklődő keres fel – megnövelte az érdeklődést a 
MAVIR ZRt. madárvédelmi programjai iránt. 
A MAVIR ZRt. munkatársai évente közel 50 alkalommal keresik fel a tanulók, érdeklődők, 
vagy a szakemberek csoportjait, hogy beszámoljanak madárvédelmi tevékenységükről. 
Sajnálatos módon a személyes találkozás 2021-ben is csak terv maradt a COVID-19 
miatti távolságtartás miatt.
A környezeti nevelés apropójából madárvédelmi tevékenységükről hét kisfilmet készí-
tettek, amit a közösségi oldalon tettek közzé az alábbi témákban: Műfészek telepítés, 
Túzokvédelem, Madárvédelmi monitoring, Fülemülék éjszakája, Madáreltérítő telepítés 
a Duna felett, Tatai vadlúd vonulás, Madármentő állomások tevékenysége.
Az elmúlt évben 12. alkalommal rendezte meg a MAVIR ZRt. a nemzetközi madárvédelmi 
konferenciát az Agrárminisztérium, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
közreműködésével, ahol a szakma lehetőséget kapott a nemzetközi kitekintésre és a hazai 
tevékenységeik tovább tervezésére. A konferenciát másodszor tartották online módon a 
COVID intézkedések miatt. A program sikerét jelenti, hogy a személyes megjelenési lehe-
tőség tilalma ellenére a szakma nagyobb számban vett részt az online megjelenési forma 
igénybevételével, mint amennyien személyesen eljöttek volna az eseményre. 

A MAVIR ZRt. madárvédelmi programjának számszerű adatai

Ragadozó madarak védelme
−  A MAVIR ZRt. nagyfeszültségű távvezeték oszlopain jelenleg 510 db műfészek van 

kihelyezve. Ebből 2021-ben 10 db lett kihelyezve.
−  2021-ben a MAVIR ZRt. távvezeték oszlopain 111 kerecsensólyom pár foglalt fészket 

(15-tel több, mint az elmúlt évben), akik 278 fiókát neveltek fel (66-tal többet, mint 
az elmúlt évben).

−  A sikeres költéseket tekintve 1 fészekre 3 fióka jutott 2021-ben. 
−  A jelenleg kint lévő 510 költőládából 399 db-ban 90%-ban vörös vércsék, 10%-ban 

kaba- és vándorsólymok költöttek melyek mind védett ragadozó madarak.
−  A MAVIR ZRt.-s kollégák 2021-ben az alállomásokon menedéket kereső sérült egerész 

ölyvet, vörös és kékvércsét, erdei fülesbaglyot mentettek meg, amelyek a madármen-
tőknek köszönhetően mind életben maradtak.
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−  A COVID-19 járvány miatt 2021-ben sem gyűrűztek madarakat, de 23 db fotócsapdával 
és 1 db 0-24 órás kamerával figyelték az életüket, és jelenleg 6 madár vándorol az általuk 
felrakott műholdas jeladóval a hátán, aminek segítségével figyelemmel kísérjük útjukat.

−  A Magyarországon fészkelő kerecsensólymok 2021-ben összesen 185 fészket foglaltak el 
távvezeték oszlopokon, és a természet elemein (fákon), ami a MAVIR ZRt. oszlopain költő 111 
párra tekintve 60%-ot jelent, azaz a sólymok több mint fele a MAVIR ZRt. oszlopain fészkel. 

−  15 fészket fotócsapdával, és hat madár útvonalát műholdas jeladó segítségével figyel-
ték meg az After LIFE projekt keretében.

−  A COVID-19 ellenére sikeres online nemzetközi konferenciát tartott a madárvédelem 
témakörében.

−  Lehetőséget kapott a MAVIR ZRt. a SHAKERS ROAD LIFE 5 éves futamidejű ragadozó 
madárvédelmi projekt kidolgozására és beadására.

Ütközésvédelem
−  A MAVIR ZRt. nagyfeszültségű távvezetékein jelenleg 13 752 db madáreltérítő jelzi a 

madaraknak az ütközésveszélyt. Ezekből 2021-ben 3 510 db lett felhelyezve, amely 
az eddig felrakott összes eltérítőnek a 25%-a.

−  2021-ben felrakott madáreltérítő szerelvények 54%-át, 1 881 db-ot drón segítségével 
installáltunk.

−  Az ornitológusok közel 6 000 órányi filmanyagot elemeztek, melyben a sólymok műfé-
szekbe vitt zsákmányösszetételét vizsgálták.

−  A Danube Free Sky LIFE projekt keretében a százhalombattai Nagy-Duna felett csó-
nakról irányított drónokkal a nagyfeszültségű távvezetékre 640 db madáreltérítőt 
helyeztek fel.

−  Nem érkezett bejelentés a távvezetékeink mentén madárütközésről, madárvédelmi 
katasztrófáról.

Madárvédelmi kutatás, műszaki fejlesztés
−  A Danube Free Sky LIFE projekt keretében a Fertő-Hanság és a Duna-Ipoly Nemzeti 

Parkokban távvezetékek alatt az ornitológusok 40-40 km távolságban méregkereső 
nyomozó kutya segítségével vizsgálták a madarak elhullását az ütközés elleni véde-
kezés tervezésének érdekében.

−  Sikerült először feszültség mentesítés nélkül drónnal madáreltérítőket telepíteni nagy-
feszültségű távvezetékekre.

−  Az eddigi KS típusú madáreltérítőtől modernebb KLAMP 10 típusú újabb, nagyobb 
átmérőjű madáreltérítőket kezdtek el felrakni drónok segítségével, melyet messzebbről 
észrevesznek a madarak.

−  Először építettek olyan távvezetéket, amit madáreltérítő szerelvények felrakásával 
valósítottak meg.

−  Olyan drónt kezdtek el beüzemelni, ami az elhasználódott madáreltérítők leszerelését 
végzi, ezzel tehermentesíthetik az emberi erőt, a kosaras darut és nem kell számolniuk 
taposási kárral.

CSR tevékenység
−  A kerecsensólyom valóságshow-t 2021-ben is 111 országból több mint ötszázezren 

lájkolták. 
−  A MAVIR ZRt. 2021-ben hét kisfilm segítségével mutatta meg a külvilágnak a madár-

védelmi tevékenységét.
−  2021-ben a MAVIR ZRt. 38 389 426 Ft-ot költött madárvédelemre. 

A környezeti elemekben okozott bárminemű változás hatással van a biológiai sokfé-
leségre, valamint az élővilágnak az élőhelyével kialakított harmonikus kapcsolatára. 
Ebből adódóan kiemelten fontos, hogy az MVM XPert Zrt. mindennapi tevékenységét 
e környezeti elemek megóvásával (természetvédelem, felszíni és felszín alatti víz, illetve 
talajvédelem, levegővédelem, zaj- és rezgésterhelés elleni védelem, hulladékgazdál-
kodás) lássa el.
Az MVM XPert Zrt. évek óta sikeresen működteti az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány 
követelményein alapuló környezetirányítási rendszerét, mely egyúttal a környezetvédelmi 
megfelelés és a biodiverzitás területét is támogatja.

Az MVM XPert Zrt. környezettudatos működéséhez a jövőben is olyan környezeti célokat 
kíván megfogalmazni, amelyek a jelentős hatásúnak minősülő környezeti kockázatokat 
okozó folyamatok előtérbe helyezésével minden érintett szinten és működési területen az 
érdekelt felek elvárásainak megfelelően kerülnek meghatározásra. Mindezt a jogszabályi és 
egyéb követelményrendszerek, a pénzügyi lehetőségek, a piaci feltételek, az üzleti célok, a 
lehetséges műszaki megoldások, valamint a működési követelmények figyelembe vételé-
vel, felelősök kijelölésével, illetve a szükséges források meghatározásával valósítja meg.

Az MVM XPert Zrt.-nél a biodiverzitásra gyakorolt jelentősebb hatások elsősorban a 
kivitelezési tevékenységek során fordulhatnak elő. A kivitelezési munkák során a kör-
nyezeti elemek állapotára hatással bíró tevékenységek az alábbiak lehetnek:
−  alapozási munkák;
−  kábelfektetés, kábel alagút kialakítása;
−  a berendezés, gép, vagy jármű veszélyes anyaggal történő utántöltése, vagy a veszé-

lyes anyag berendezésből való lefejtése;
−  veszélyes anyagok (üzemanyag, olaj, festékek, lakkok, stb.) tárolása, áttöltése a mun-

kavégzés helyszínén;

−  a munka során alkalmazott gépek, járművek üzemeltetése;
−  személy és anyagmozgatás;
−  hulladékok (veszélyes és nem veszélyes) gyűjtése.

A munkavégzés környezeti feltételeit befolyásolja az adott terület (munkaterület) területi 
besorolása (vizes terület, erdő- és gyepterület, ligetes-bokros fásítások, rétek, mezők), 
valamint élővilágának sokszínűsége és az ott előforduló fajok eltartásának képessége 
szempontjából meghatározott érzékenysége, védettsége. Az élőhelyek, élővilág védelme 
érdekében a munkafolyamatok elvégzése a jogszabályi és hatósági előírások követésével 
történik, figyelembe véve az élővilág zavarásának elkerülését illetve minimalizálását, az 
időjárási körülményeket, valamint a taposás mértékének lehető legkisebbre szorítását.
A talaj- és termőföldek védelménél alapvető követelmény a termőréteg megfelelő leter-
melése és termőtalajként történő felhasználása, az időleges termelésből kivont termőföld, 
illetve talaj esetében a taposott területek nagyságának minimalizálása, gödörásásnál 
a termőtalaj külön depóniákban való elhelyezése, valamint a talajtakaró felesleges ter-
helésnek (olajfolyás, hulladék szakszerűtlen elhelyezése) elkerülése.

Az alap- és segédanyagok, gépek, eszközök ideiglenes tárolásához szükséges depó-
helyek kialakításakor a műszaki szempontokon túl lehetőség szerint mezőgazdasági és 
természetvédelmi szempontból a legértéktelenebb területek kerülnek kialakításra.
Munkavégzésnél a felszíni vizek, vízfolyások part éleinek 10 méteren belüli megközelítése esetén 
a földfelszín, valamint a műtárgyak védelme, valamint az eredeti állapot fenntartása kap fokozott 
figyelmet. Taposásból, nehéz munkagépek mozgatásából, olaj vagy egyéb veszélyes szeny-
nyezőanyagok elfolyásából eredő sérülések, szennyezések elkerülése az elsődleges szempont.

Alapozás során a mértékadó talajvízszint alapján várható a talajvíz megjelenése a munkagöd-
rökben. Ilyenkor a felszín alatti vizek védelme, valamint a zavartalan munkavégzés víztelení-
tés végrehajtásával oldható meg, amely nyíltszivattyúzással, szivattyúzással végezhető el.

Kivitelezés során levegőszennyezést a létesítéshez, építéshez, szereléshez, karbantar-
táshoz és felújításhoz használt járművek, markolók, daruk, anyag- és személyszállító 
gépkocsik üzemeltetése okoz, mely a járművek szennyezőanyag kibocsátásának határ-
érték alatt tartásával, műszaki állapotuk folyamatos ellenőrzésével, valamint a járművek 
felesleges mozgatásának elkerülésével csökkenthető.

Szárazság esetén a munkaterület földutakon történő megközelítése során a felvert 
por szennyeződést eredményezhet, melynek hatása mérsékelhető a járművek haladási 
sebességének helyes megválasztásával.
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A kivitelezési munkák tekintetében, figyelembe véve a tevékenység jellegét és a legkö-
zelebbi védendő lakott területek távolságát, a megengedett zajterhelési határérték 40 
és 65 dB közé tehető, mely normális esetben tartható. Ezt meghaladó mértékű zajszint 
legfeljebb meghibásodás, vagy üzemzavar miatt következhet be.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. Dél-Magyarországon üzemeltet - nagy részében 
- szabadvezetéki villamosenergia hálózatot. Földrajzi elhelyezkedés tekintetében Békés, 
Csongrád, Bács-Kiskun megyében valamint Pest megye déli részén 1 000 km nagyfe-
szültségű, 12 000 km középfeszültségű és 18 000 km kisfeszültségű szabadvezetékünk 
működik, jórészt szárazföldi ökoszisztéma alatt.   

Az üzemeltetési helyszíneken, - a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken - a 
Körös-Maros Nemzeti Park, a Kiskunsági Nemzeti Park és a Duna-Dráva Nemzeti Park 
egy részén és a NATURA 2000-es területen villamosenergia-hálózat üzemeltetés okán 
vezetékjogi bejegyzéssel, vagy tulajdonjoggal van jelen.

Ennek okán madárvédelmi célból az MVM Démász Áramhálózati Kft. több évtizede 
bővíti madárvédelmi programját. A fokozottan védett túzok mellett a fehér gólyára, a 
sasokra, a vércsékre és a vonuló madarakra is odafigyel – áramütés és vezetékkel történő 
ütközés szempontjából. Megvédi a költőhelyeket, madárvédő eszközeit pedig az egyes 
fajok életmódját figyelembe véve fejleszti és alkalmazza a hálózaton. Cél a biztonságos 
villamosenergia szolgáltatás, a madarak számára is biztonságos hálózaton.  

Egyre több túzok van Dél-Magyarországon, amiből arra lehet következtetni, hogy 
hatásos az MVM Démász Áramhálózati Kft. és a MAVIR ZRt. túzokvédelmi programja. 
A Kárpát-medencei és azon belül a magyarországi túzokállomány is növekedett az 
elmúlt pár évben. A természetvédelmi szakemberek minden éven felmérik a fokozottan 
védett túzok madárfaj létszámát. A túzokszinkronok adatai az elmúlt években körülbe-
lül 10%-os gyarapodást mutatnak a Kárpát-medencében. A 2021-ben történt túzok 
számlálás során 1 553 túzokot regisztráltak a keletpannon régióban. Ebből 957 madár 
él az MVM Démász Áramhálózati Kft. üzemeltetési területén. A Kárpát-medencében 
összesen 2 173 madár tartózkodik ebből a fajból. A túzokok vezetékkel történő ütközés 
és áramütés elleni védelme okán az MVM Démász Áramhálózati Kft. a túzok élőhellyel 
érintett üzemeltetési területén a szabadvezeték földkábellel történő kiváltását valósítja 
meg. A középfeszültségű vezetékek földkábellel történő cseréje azon túlmenően, hogy 
a veszélyforrást teljes mértékben megszűnteti, nagymértékben hozzájárul a túzok-élő-
helyek kiterjedésének növeléséhez. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. A Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság területén már valamennyi érintett szabadvezetékét földká-
belre váltotta. Jelenleg a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területén folytat aktív 
túzokvédelmi átalakításokat, amelyből 2021 nyarán a Bélmegyer-Fáspusztai szakasz 
madárvédelmi célú földkábelesítése sikerrel befejeződött.

A fehér gólya az emberekhez való töretlen ragaszkodásának köszönhetően a magyarok 
kedvelt madara, és hálózati szerelőink mindennapjainak stratégiai szereplője. Nem vélet-
len, hogy ez a madár az MVM Démász Áramhálózati Kft. széles körű madárvédelmi tevé-
kenységében kiemelt figyelmet kap, - áramütés elleni védelme szintén kiemelt feladat. 
A gólyák védelmét fészekemelő felszerelésével, fészekáthelyezéssel, fészekigazítással, 
gólyatávoltartó eszköz alkalmazásával valamint a gólyagyűrűzések esetén emberi és gépi 
erőforrás hozzárendelésével támogatja. A nyári szezon látványos – és a gólyák jóléte, fenn-
maradása szempontjából nagyon fontos – adatgyűjtési célú megfigyelési programját, a 
gyűrűzést emelőkosaras autókkal és villanyszerelő munkatársaik aktív helyszíni részvételével 
támogatja. 2021-ben 110 alkalommal kerültek elhárításra a Nemzeti Park Igazgatóságok, 
önkormányzatok valamint a lakosság részéről bejelentett fehérgólya veszélyforrások.

A vizes élőhelyek vonuló madarainak vezetékkel ütközés szempontjából leginkább 
veszélyes helyszíne a szegedi Fehér-tó. 2021 decemberében a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság részvételével egy közös terepbejárásra került sor a jelzett hálózat madár-
védelmi célú átépítése céljából.

Az elmúlt évtized során a figyelemmel kísért szárazföldi állat- és növényfajok mintegy 
42%-ának egyedszáma csökkent. Fel kellett ismerni, hogy soha nem látott sebességgel 
veszítjük el természetes élővilágunkat. A természet védelmében ezért is folyamatos az 
együttműködés, a közös gondolkodás az elosztói engedélyesek, a természetvédelemért 
felelős tárca és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület valamint a prob-
léma megoldásában érdekelt fejlesztő, tanácsadó cégek között. A fátlan vagy gyéren 
fásult síkvidéki területeken is egyre kiterjedtebbé váló szabadvezetéki villamos hálózat a 
madarak esetében sajátos következménnyel járt: fák hiányában a tartó hálózati oszlopaink 
keresztkarát választják beszállópontul, pihenőhelyül. Mindezek okán vezetékkel történő 
ütközés és áramütés veszélyezteti életüket. Ennek kiküszöbölése céljából valamennyi 
veszélyeztetett madárfaj védelmében fejlesztik a villamosenergia-hálózaton üzemeltetési 
célból alkalmazott és madárvédelmi célból szerelt eszközeiket.

Alkalmazott innovatív madárvédelmi eszközök
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén 2021-ben két különböző, 
innovatív madárvédelmi megoldás üzemviteli és madárvédelmi tesztelése és alkalmazása 
indult. Mindkét technikai megoldás - a trafócsap burkolat és a vonal alá szerelt oszlop-
kapcsoló - a madárvédelmi és üzemeltetési szempontból egyaránt kritikus helyzetek 
hasznos alternatívája lehet a jövőben.

Az oszloptranszformátorok madárvédelmi megoldásai körében mind a meglévő régi 
gépek, mind az újonnan üzembe állított típusok esetén kritikus jelentőségű az úgyne-
vezett szikraköz elhagyása, ám még ezzel együtt is csupasz áramkivezetések maradnak 
a gép szekrényén, amiket a madarak könnyen megérinthetnek. Ezek utólagos burkola-
tokkal határolhatók el a madaraktól, így lehet eredményesen megelőzni az áramütéses 
madárpusztulást, és egyben az ezzel fellépő, kieséseket okozó zárlatokat.

A vonal alá szerelt oszlopkapcsoló típus a madárvilágra jelentős veszélyt hordozó, hagyo-
mányos, oszlopcsúcsban elhelyezett kapcsoló készülék kiváltására született megoldás. 
Jelenleg az MVM Démász Áramhálózati Kft. hálózatán már 459 db hálózat alá helyezett 
oszlopkapcsoló van beépítve.

A saját fejlesztésű „V” keresztkar előnye, hogy kockázatos pozícióban nem kínál beülési 
pontot a madarak számára, ugyanakkor a statikai okból beépített merevítőn a kistestű 
szárnyasok nyugodtan megpihenhetnek. Legfrissebb innovációt, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület műszaki ajánlását figyelembe véve, külső partner támoga-
tásával fejlesztette ki a társaság. A 800 mm-es beépítési hosszúságú feszítőszigetelő 
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egyedülálló Magyarországon. A műgyanta burkolatú kompozit szigetelő anyaga is védel-
met nyújt, az ernyőzet mérete és sűrűsége miatt pedig nem tudnak rászállni a madarak. 
Kistelek és Baks között 2021-ben fejeződött be Magyarország első olyan függőszige-
telős hálózatának megépítése, mely már megfelel az Európai Unió új hálózatlétesítési 
szabványának, egyúttal pedig a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület aján-
lásának is. A függőszigetelőkkel ellátott, madárbiztos fejszerkezet ma Magyarországon 
az elérhető legjobb technológiák egyike.  
Madárvédelmi célból folyamatosan megújítják napi szinten alkalmazott hálózati esz-
közeiket. Ennek eredményeként 2021-ben már általános használatúvá tették a külső 
partner támogatású és egyben saját fejlesztésű 800 mm hosszúságú szigetelőjüket.
A madárfajok védelme érdekében folyamatosan képzi a társaság a napi szintű hálózatüzemel-
tetésben, így a közvetlen hálózati madárvédelemben résztvevő villanyszerelő munkatársakat. 
Gyakorlati technológiai oktatással, nyomtatott kivitelű, összetett tartalmú reprezentatív ismer-
tető kiadvánnyal valamint a külső madárvédő partnereink személyes részvételével megtartott 
madárismereti előadásokkal érzékenyítik és képzik őket a kiemelt madárvédelmi feladatra. 

Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. számára 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 körültekintéssel járnak 
el, hogy a vezetékfektetések minél kevesebb fakivágással, cserjeirtással, tájrombolással 
járjanak, valamint a helyreállítás megfelelő minőségben elkészüljön. A kivitelezések 
lehetőség szerint a vegetáció nyugalmi időszakában történnek.
A gázelosztó vezetéképítés, a gázhálózat rekonstrukció és –üzemeltetés során érintett 
földterület védelmére kiemelt figyelmet fordítunk.

A termőföldön történő beruházásokat úgy tervezik és valósítják meg, hogy a létesítmények 
elhelyezése az érintett és a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne 
rontsák. A beruházások megvalósítása során gondoskodnak a termőréteg megmentésé-
ről és hasznosításáról. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítják, hogy a környezeti 
hatások az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzon. A humuszos 
termőréteg letermelésével, megmentésével, hasznosításával, továbbá a terület hely-
reállításával kapcsolatos munkálatokat a beruházás engedélyezése céljából készített 
terveknek tartalmaznia kell a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelően. 

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. a védett természeti értékeket és területeket a 
kivitelezések során lehetőség szerint kikerülik. A tervdokumentáció jóváhagyása során 
csak akkor kerül az adott terv jóváhagyására, amennyiben rendezett a védett természeti 
értékekkel és területekkel kapcsolatos elvárás. A természeti érték igénybevételével járó 
tevékenység – a beruházás, építés, létesítés tervezése, kivitelezése – során biztosított, 
hogy a természeti értékek csak a lehető legkisebb mértékben károsodjanak.

A társaság a tervezőtől megköveteli, hogy a tervezés során vegye figyelembe a védett 
természeti értékeket és védett természeti területeket. A tervező egyeztet a hatósággal és 
megkéri az engedélyt az engedélyeztetési eljárás során. A terv tartalmazza ilyen esetben 
a beavatkozások/beruházások konkrét területi határait, időpontját a munkálatok elvég-
zéséhez szükséges felvonulás, területfoglalás helyszíneit, nyomvonalat, 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 végzésekor a társaság ellenőrzi a szakvéleményben foglaltak 
maradéktalan betartását.

Az innogy Energie s.r.o. számára a biodiverzitás megőrzése az egyik alapvető környezet-
védelmi feladat. Minden új tevékenységet úgy terveznek meg, hogy az lehető legkisebb 
hatást gyakoroljon a környezetre. A cég a tevékenységéből adódóan (nem termelő cég) 
nincs közvetlen környezeti hatása a biológiai sokféleségre.

Az innogy Česká republika a.s-nél a létesítmények nagy része környezetileg érzékeny 
területen és védőövezetén kívül található. Ha a cég új projektet valósít meg, (pl. egy új 
épület vagy annak rekonstrukciója), ezt a projektet minden esetben egyezteti az illetékes 
hatósággal. Új kapacitások létesítésekor a társaság előnyben részesíti a már használt 
vagy leállított telephelyeket. A zöldmezős beruházások esetén a társaság előnyben 
részesíti a gyengébb talajminőségű területeket, illetve a nem megfelelő természeti 
adottságokkal rendelkező külső helyeket (pl. árterek). Ha a vállalkozásnak egy új projekt 
keretében olyan tevékenységet kell végeznie, amely negatívan befolyásolja az érintett 
terület környezeti állapotát, pl. fakivágás esetén a cég helyreállító intézkedéseket tesz, 
pl. zöld növényzetet pótolja.

Környezeti értékelés 

Beszállítók környezeti értékelése
A szállítókkal kapcsolatos kockázatok kezelésére, teljesítményük 
értékelésére a cégcsoport tagjai szállítóminősítést végeznek, amely az alapvető céga-
datok ellenőrzésén túl kiterjed a partner pénzügyi-jövedelmi helyzetének, tulajdonosi 
hátterének, jogi helyzetének vizsgálatára. 
A szállítókkal kapcsolatos környezeti kockázatok kezelésében a versenyeztetési eljárá-
sokban van lehetőségük környezet-kockázati szempontok érvényesítésére. A szállítói 
minősítés során a szállító tevékenységéhez kapcsolódó engedélyek, tanúsítványok megléte 
és érvényessége kerül bekérésre, tényleges ellenőrzés abban az esetben történik, amikor 
egy szállító engedélyköteles munkára jelentkezik, így biztosítja a beszerzési folyamat, 
hogy az adott partnerrel ne lehessen szerződést kötni, ha nincsenek meg a tanúsítvá-
nyai/engedélyei. Érintettség esetén a beszerzési szervezet bevonja a környezetvédelmi 
szakterületet az ajánlati felhívások előkészítésébe és értékelésébe, ez biztosítja a konkrét 
feladathoz, megrendeléshez kapcsolódó környezeti kockázatok értékelését és kezelését: 
−  a környezeti kockázatok értékelése alapján a pályáztatni kívánt megbízás terjedelme 

szűkíthető vagy éppen bővíthető
−  a szállítói alkalmasság igazolására vonatkozó részben lehetőség van megfelelő fel-

tételek (engedélyek, tanúsítványok, hatósági igazolások, képzettségek, referenciák, 
intézkedési tervek stb.) megkövetelésére, ill. bizonyos megoldások, technológiák vagy 
anyagok alkalmazásának kizárására

−  a teljesítés elfogadásának feltételei között környezet specifikus elemek (pl. mérési 
jegyzőkönyvek, független szervezet vagy hatóság jóváhagyása) is megjelenhetnek.
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Részvétel a Zöld Kódex véleményezésében
A Környezetvédelmi Közbeszerzési Etikai Kódex (Zöld Kódex) a közpénzből gazdálkodó, 
illetve állami tulajdonban álló szervezetek számára biztosít útmutatást annak érdekében, 
hogy a környezeti és gazdasági fenntarthatóság szempontjai a lehető leginkább érvénye-
süljenek a közbeszerzésekben. A Zöld Kódex célja segítséget nyújtani a közbeszerzési 
eljárások ajánlatkérői számára abban, hogy közbeszerzési eljárásaikon keresztül hogyan 
járulhatnak hozzá a környezetvédelmi célkitűzések elősegítésében, hogyan vegyék figye-
lembe az ajánlatkérők a beszerzési folyamat minden szakaszában a környezetvédelem 
szempontjait, és az életciklusuk során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló 
megoldások keresésével és előnyben részesítésével hogyan ösztönözzék a környezet-
barát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek előállítását. A Zöld Kódex 
előkészítése a Közbeszerzési Hatóság vezetésével zajlott, ennek során költségvetési 
szervek, illetve más állami tulajdonú társaságok mellett az MVM Csoportnak is lehető-
sége volt véleménye kifejtésére, javaslatai megtételére. A fentiekhez kapcsolódóan Zöld 
közbeszerzési munkacsoport alakult azzal a céllal, hogy a magyar közbeszerzési kultúra 
környezetvédelmi szempontú fejlesztését támogassa – a hazai és nemzetközi gyakorlatok 
alapján elősegítse zöld közbeszerzés megvalósulását azzal – szükség esetén jogszabály, 
illetve jogalkalmazást elősegítő dokumentumok összeállításában való hatékony közre-
működéssel. Ennek a munkacsoportnak tagja az MVM Services Zrt.

Az MVM Csoport összesen 7 512 beszállítóval dolgozott együtt 2021-ben, amelyből 
a helyi beszállítók aránya 92,55%. Ez a magas arány jelzi a vállalatcsoport törekvéseit 
arra, hogy beszerzéseit a rövidebb szállítási utak révén minél kevesebb környezeti ter-
helés mellett végezhesse el. 

A beszerzési tevékenységet ellátó szakterületek a környezetvédelmi szempontból rele-
vánsnak ítélt, az MVM Csoporttal szerződni szándékozó potenciális beszállító vállal-
kozásokat szigorú kritériumrendszerének megfelelően, a szerződéskötést megelőzően 
átvilágítják. Ez 2021-ben 47 cég átvizsgálását jelentette. 2021-ben a cégek összesen 
1 127 új beszállítóval rendelkeztek. 

Környezeti hatások miatt érkezett panaszok
A környezeti hatás mértékének a kibocsátások és felhasználások mellett jó értékelését 
adhatja a környezeti hatások miatt beérkezett, a panaszkezelési folyamatban kezelt 
esetek száma. A cégcsoport egészét tekintve 2021-ben környezeti hatással kapcsolatos 
panasz nem érkezett.

Környezetvédelmi megfelelés, jogszabályok megsértése, bírságok
Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi jogsza-
bályok és szabályozások betartására, a környezetvédelmi engedélyek 
meglétére, a határértékek betartására, a mérések rendszerességére 
és kellő mértékű elemzésére.

2021-ben négy alkalommal kapott összesen 1 233 118 Ft értékű, környezetvédelmi 
bírságot az MVM Csoport:

Az MVM OVIT Zrt. esetében két bírságot szabtak ki a hatóságok (Kiskunfélegyházán 
víz szennyezési bírságot, Sárbogárdon örökségvédelmi bírságot) 1 013 195 Ft értékben.

Az MVM Mátra Energia Zrt. esetén a bükkábrányi bánya telephelyén parlagfű elleni 
védekezés elmaradása miatt került bírság kiszabásra összesen 84 923 Ft összegben. 
Azóta a védekezés elvégzésre került.

Az ATOMIX Kft. esetében egy 135 000 Ft-os bírság került kiszabásra az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium alá tartozó Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részéről, mely 
az egyik telephelyen a szivárgásvizsgálatok nem határidőben történő elvégzése miatt 
történt.

MVM-7
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TÁRSADALOM
A jelen fejezet által lefedett vállalati kör az 50 fő feletti munkavállalói létszámmal ren-
delkező cégeket tartalmazza. Az innogy tagvállalatok esetében részadatokat közlünk. 
Abban az esetben, ha a feltüntetett adatok tartalmazzák az innogy tagvállalatokra 
vonatkozó adatokat, azt külön jelezzük.
A 2021. évi Integrált Jelentés társadalmi témájú fejezete az alábbi 14 lényeges téma 
alapján vizsgálja az MVM Csoport társadalmi szempontú fenntarthatóságát: 
 

Foglalkoztatás
Vészhelyzetre való 

felkészültség
Munkavállalók és a 

vezetőség kapcsolata

Hozzáférés

Képzés és oktatás

Társadalmi gazdasági 
megfelelés

Munkahelyi egészség  
és biztonság

Hátrányos 
megkülönböztetés 

kiküszöbölése 

Helyi közösségek

Folyamatbiztonság 

Katasztrófa/ 
Vészhelyzeti tervezés 

és kezelés

Ügyfelek/vevők 
egészsége és 
biztonsága

Közpolitika
Személyes adatok 

védelme 

A fenntartható fejlődési célok követése
A társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó és önkéntesen vállalt sztenderdek, így 
például az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai túllépnek a jogszabályok által megha-
tározott vállalati kötelezettségeken.

Az MVM Csoport a társadalmi fenntarthatóság területén kiemelt figyelmet fordít az 
SDG-kre. A társadalmi területen összesen 6 olyan SDG-t azonosított, aminek hatékony 
megvalósulását elő tudja segíteni; a 3. Egészség és jóllét; 4. Minőségi oktatás; 5. Nemek 
közötti egyenlőség; 8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés; 11. Fenntartható 
városok és közösségek; és a 16. Béke, igazság és erős intézmények célokat. Az egész-
ség megőrzése, valamint a biztonságos és veszélytelen munkakörnyezet elősegítése 
érdekében csoport- és tagvállalati szinten is számos intézkedést vezetett be.

Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás, a tisztességes munkához szükséges tudás-
szint biztosítása érdekében az MVM Csoport folyamatosan fejleszti tréningpalettáját, 
amelynek alapján egyéni és csoportszintű éves képzési tervek születnek. 2021-ben 
is kiemelt figyelmet fordított az innovációra, a tehetséggondozásra és a vezetőkép-
zésre, de a munkahelyi elkötelezettség fokozása érdekében nyelvi és iskolarendszerű 
képzéseket is támogattak. A nemek egyenlőségének biztosítása, a nőkkel szembeni 

GRI 102-15 minden fajta diszkrimináció megszüntetése az MVM Csoport Etikai Kódexének sarok-
pontja. A részmunkaidős, valamint műszakban foglalkoztatás 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 foglalkoztatójaként a térség települési önkormányzataival együttműkö-
désben különböző jóléti és szemléletformáló programokat is szervez.

Munkavállalók, foglalkoztatás

Az MVM Csoport a Jelentésben figyelembe vett társaságainak 2021. december 31-ei12 

statisztikai állományi létszáma 14 672 fő volt (ld. 37. táblázat). Az MVM Csoport záró 
létszáma 17 739 fő volt, amely a konszolidációs körbe teljes körűen bevont tagvállalatok 
összesített aktív munkavállalói záró létszámát jelenti. A jelen fejezet által lefedett válla-
lati kör az 50 fő feletti munkavállalói létszámmal rendelkező cégeket, illetve részben az 
innogy tagvállalatokról szóló numerikus adatokat tartalmazza. Emiatt a 2021. évi adat 
2020. évivel történő összevetése téves következtetésekhez vezethet, mivel a szűkebb 
vállalati kör miatt alacsonyabbnak tűnő létszám valójában nem jelent csökkenést, hiszen 
csak az innogy tagvállalatok év végi statisztikai zárólétszáma összesen további 1 430 fő.

Év Összlétszám (fő)
2019 12 288
2020 14 929
2021 14 672

12A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.-t és a VB Szolgáltató Központ Kft.-t az MVM Csoportból 2021. december 
31-én távozó vállalatoknak tekintjük, ezért az év végi záró létszámban még szerepelnek.

37. táblázat. Az MVM Csoport év végi zárólétszáma

GRI 102-7 GRI 102-8

GRI F103-1 GRI F103-2 GRI F103-3
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Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás- és munkaszerződés-típusa szerinti 
megoszlását a 38. táblázat szemlélteti. 2021-ben az új vállalati kört tekintve a mun-
kavállalók 98,8%-a teljes munkaidőben dolgozott, továbbá 2,45%-a határozott idejű 
munkaszerződéssel rendelkezett. Az MVM Csoportban a kölcsönzött munkaerő létszáma 
191 fő volt. Legnagyobb arányban (75,9 %) az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. foglalkoztat 
bérelt munkaerőt ügyfélszolgálati területen a személyes ügyfélszolgálati irodákban, 
valamint telefonos call centerekben és értékesítői munkakörökben. Elosztói területen, 
műszaki vonalon támogató ügyintézői és ügyfélmenedzser munkakörökben van jelen a 
bérelt munkaerő. A kölcsönzött munkatársak a munkavállalói állománnyal megegyező 
juttatásokban részesülnek. 

Teljes munkaidőben dolgozók között a férfiak aránya 69,6%, a nőké 30,4%, ami közel 
azonos a teljes létszám szerinti arányukkal (ld. 19. ábra).

19. ábra. Az MVM Csoport munkavállalóinak nemek szerinti megoszlása (fő) 38. táblázat. Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás szerinti megoszlása

Nemek megoszlása az MVM Csoport 
munkavállalóinak körében [fő]

2019

2020

2021 4524

4577

4230

10 148

10 352

8058

0% 40%20% 60% 80% 100%

nő férfi

2019 2020 2021

Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő

Év végi statisztikai záró 
létszám fő 12 288 8 058 4 230 14 929 10 352 4 577 14 672 10 148 4 524

határozatlan idejű 
munkaszerződéssel fő 12 080 7 908 4 172 14 690 10 229 4 461 14 312 9 960 4 352

határozott idejű 
munkaszerződéssel fő 208 150 58 239 123 116 360 188 172

teljes munkaidőben 
foglalkoztatott fő 12 121 8 009 4 112 14 755 10 303 4 452 14 498 10 096 4 402

részmunkaidőben 
foglalkoztatott fő 167 50 117 174 49 125 174 52 122

normál munkarendben 
foglalkoztatott fő 10 106 6 021 4 085 10 113 6 058 4 055 9 685 5 442 4 243

műszakban foglalkoztatott fő 2 182 2 037 145 4 816 4 294 522 4 987 4 706 281

Bérelt/kölcsönzött 
munkavállalók száma fő 228 42 186 165 45 120 191 38 153

határozatlan idejű 
munkaszerződéssel fő 204 33 171 141 33 108 2 1 1

határozott idejű 
munkaszerződéssel fő 24 9 15 24 12 12 187 37 150

teljes munkaidőben 
foglalkoztatott fő 214 34 180 140 33 107 4 1 3

részmunkaidőben 
foglalkoztatott fő 14 8 6 25 12 13 185 36 149

normál munkarendben 
foglalkoztatott fő - - - 88 30 58 6 2 4

műszakban foglalkoztatott fő - - - 77 15 62 0 0 0
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Az MVM Csoport távozott munkavállalóinak száma 1 570 fő, amelyből 543 fő nő és  
1 027 fő férfi volt (ld. 20. ábra és 21. ábra). A távozott dolgozók aránya összesen 10,7%-a 
a teljes létszámnak. 2021-ben az MVM Csoportból távozott férfi munkavállalók átlagos 
szolgálati idejének hossza 8 év. Eközben a távozott női munkavállalók körében 2-vel 
kevesebb, 6 év az átlagos munkaviszonyuk időtartama a Csoportban. GRI 401-1

20. ábra. Az MVM Csoportból távozók korcsoportonkénti megoszlása (fő) 22. ábra. Az új dolgozók korcsoport szerinti megoszlása az MVM Csoportban (fő)

Távozott dolgozók korcsoport szerinti megoszlása 
az MVM Csoportban [fő]

2019

2020

2021

0% 10% 40%20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25 éves 26-35 éves 36-45 éves 46-55 éves

56 éves -öregségi nyugdíj korhatára > öregségi nyugdíj korhatára

158

133

128

334

263

299

357

346

344

289

237

246

297

336

324

136

50

52

Új dolgozók korcsoport szerinti megoszlása 
az MVM Csoportban [fő]

2019

2020

2021

0% 10% 40%20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-25 éves 26-35 éves 36-45 éves 46-55 éves

56 éves -öregségi nyugdíj korhatára > öregségi nyugdíj korhatára

223

229

262

387

445

554

413

420

452

262

283

233

56

69

53

6

6

8

21. ábra. A távozott dolgozók nemek szerinti megoszlása az MVM Csoportban (fő) 23. ábra. Az új dolgozók nemek szerinti megoszlása az MVM Csoportban (fő)

Távozott dolgozók nemek szerinti megoszlása
az MVM Csoportban [fő]

2019 2020 2021

490 458
543

903 907
1028
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Új dolgozók nemek szerinti megoszlása 
az MVM Csoportban [fő]

2019 2020 2021

628 539 533

932 913

814
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Az MVM Csoportba belépő munkatársak száma 2021-ben összesen 1 336 fő (524 nő és 
812 férfi) volt, ez a teljes létszám (14 672 fő) mintegy 9,1%-át jelenti. Az új dolgozókra 
vonatkozó adatokat a 22. ábra és a 23. ábra ismerteti.

A kiválasztási folyamatban a munkatársi ajánlás a toborzás egyik eszközeként a szemé-
lyes, élő szakmai kapcsolatokra támaszkodva segíti a szervezet fejlődését a tehetséges 
munkaerő megszerzése érdekében. A szervezeti tudás cégcsoporton belül tartásához 
és szervezeten belüli kiterjesztéséhez az MVM Csoport álláshirdetéseire való jelentke-
zésnél előnyt élveznek a jelenlegi munkavállalók. A cégcsoport vállalatai közötti belső 
mozgás lehetőségének megteremtésével az egyéni karrier célok teljesülése és a meg-
tartás mellett, az egyénben rejlő speciális tudásbázis a szervezetbe integrálva képes a 
stratégiai célokat szolgálni.

Mint ahogyan az már a Gazdaság fejezetben említésre került, az MVM Csoport közös 
karrierportálja (https://mvm.karrierportal.hu/) 2020 augusztusától indult el. A karri-
erportál 2021-től már több mint 44 tagvállalat külső és belső álláshirdetéseit kezeli. 
A megfelelően képzett munkaerő rendelkezésre állása szakemberek felvételével és a 
munkavállalók folyamatos továbbképzésével valósul meg. A megfelelő szakember után-
pótlás biztosítása érdekében az MVM Csoport Watt.s up gyakorlati programot működtet, 
melyekre szintén a karrierportálon keresztül lehet jelentkezni. Az MVM Csoport számos 
területen biztosít gyakorlati lehetőséget a diákok számára: kötelező szakmai gyakorlat 
technikusoknak és egyetemistáknak, duális gyakorlati képzés villamos- és gázmérnö-
köknek, kooperatív képzés villamosmérnököknek, gyakornoki program egyetemistáknak, 
szakdolgozat írás támogatás és vállalati ösztöndíj program. A Csoport rendszeresen részt 
vesz a jelentősebb állásbörzéken és műszaki pályaorientációs eseményeken, megjelenik 
az egyetemi szakmai napokon és folyamatosan építi iskolai kapcsolatait az utánpótlás 
igényeknek megfelelően.

A Csoport folyamatosan építi az MVM munkáltatói brandet, 2021-ben 5 díjat nyert el:
−  Családbarát Vállalat Mentorszervezeti díj – Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom,
−  az OFA Nonprofit Zrt. „Az Év Felelős Foglalkoztatója” pályázatán nagyvállalat kate-

góriában a 3. helyezést ért el,
−  a PwC Magyarország kutatása alapján „2021 Legvonzóbb Munkahelye” energetika 

és közüzem kategóriában,
−  a Randstad „2021 Legvonzóbb Munkáltató díj” energetika és közműszolgáltatás 

kategóriában,
−  továbbá Gaál Katalin, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatói tanácsadója 2021 decem-

berében megkapta a „Bölcsődékért díjat” az MVM Bölcsi projekt kapcsán.

A fentieken túlmenően az MVM Csoport a MentsManust Mozgalom alapítójától átvehette 
2021-ben a FETI (Férfi Egészséget Támogató Intézmény) elismerő oklevelét, amelyet a 
Movember kampány keretében végzett PSA szűrések elismeréseként kapott a cégcsoport.
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A mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5, illetve 10 éven belül elérő munka-
vállalók száma
Az MVM Csoportban 2021-ben a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő 
munkavállalók száma összesen 1 070 fő volt (ld. 24. ábra), míg a 10 éven belül ugyanezt a 
nyugdíjkorhatárt elérők száma 2 069 fő volt (ld. 25. ábra). Ezen adatok megoszlása alkalma-
zotti kategóriánként az alábbi diagramokon látható. Az eddigi adatszolgáltatásnak megfele-
lően a két diagramban a nyugdíjkorhatárt 5, illetve 10 éven belül elérők adatai szerepelnek. 

Munkahelyi egészség és biztonság

Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók egészségvédelmére, a mun-
kabiztonság fejlesztésére.
Az iparágak működési jellegzetességéből adódóan az átlagnál magasabb a munkavé-
delmi kockázatok aránya, amelyek kezelése kiemelkedő jelentőségű. A munkavállalók 
egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények javítása 
érdekében az MVM Csoport lépéseket tesz a munkaegészségügy, a munkahigiéné és a 
foglalkozás-egészségügy szakterületen. 

Cél, hogy az elkötelezettség tükröződjön a mindennapi tevékenységekben is, az üze-
mekben, az erőművekben, a fejlesztések során, irodák és telephelyek működésében, 
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 terü-
letén a társaságok teljesítményének folyamatos fejlesztése hozzájárul az MVM Csoport 
regionális versenyképességéhez, a tevékenységeihez kapcsolódó ökológiai és környezeti 
hatásainak csökkentéséhez, természeti értékeink és a lakosság megóvásához, felelős és 
fenntartható tevékenységükhöz. Az MVM Csoport elkötelezett abban, hogy valamennyi 
tag és üzleti partner a felelős személy- és vagyonvédelmi, munkabiztonsági, egészség-
védelmi és környezetvédelmi működés érdekében hatékony, környezetbarát és bizton-
ságos technikákat, illetve az elérhető legjobb gyakorlatokat vezesse be és alkalmazza.

Egészségbiztosítási juttatás
A béren kívüli juttatási rendszerek fontos eleme az egészségbiztosítási juttatás, a köte-
lező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok mellett ezt a juttatási formát is biztosítják a 
munkáltatók munkavállalóinak.
Az évek óta működő egészségbiztosítási juttatással az MVM Csoport sokat tett az egész-
ségtudatosság és a preventív gondolkodásmód kialakítása érdekében, amelyből mind a 
munkáltató, mind a családok profitálnak. Az egészségbiztosítási szolgáltatásokat nyújtó 
biztosító az MVM Csoport sajátosságának megfelelően több helyszínnel rendelkezik, 
mindemellett a legnagyobb telephelyeken, Budapesten kívül Pakson és Szegeden is saját 
klinikát biztosít, amelyek a térségekben a legmodernebb egészségügyi intézmények és 
közel 6 000 munkavállaló egészségügyi ellátását teszik lehetővé.

Az egészségbiztosítási juttatásról az érdekképviseletekkel csoportszintű megállapodás került 
megkötésre, amely megállapodásban rögzítésre került az igénybe vehető egészségbiztosítási 
csomag tartalma és a jogosultsági szabályok. Az egészségbiztosítóval kötött szerződés értel-
mében az MVM Csoportnál a munkavállalók évente egy alkalommal ingyenesen – a kötelező 

GRI EU15

GRI 403-6

GRI ME103-1 GRI ME103-2 GRI ME103-3

orvosi vizsgálatokon kívül – teljes körű, orvosi protokoll alapján összeállított szűrővizsgálatot 
vehetnek igénybe. A vizsgálatra a munkavállalók évi egy nap fizetett távollétet kapnak.

A szűrővizsgálatokon túlmenően nem hiányoznak a korlátlanul és folyamatosan igénybe 
vehető általános jellegű szakrendelések (pl. nőgyógyászat, bőrgyógyászat, belgyógyá-
szat) és a speciális szakágak sem. A járóbeteg ellátáson kívül egynapos sebészetre és 
fekvőbeteg 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 családi kiterjesztéseket – 
egyéni díjfizetés mellett. A visszajelzések pozitívak, éves szinten megközelítőleg 30 000 
vizitre kerül sor, a munkavállalóink gyorsan és kiváló körülmények között gyógyulnak. 
A világjárvány miatt a szolgáltatások biztonságos igénybevétele érdekében lehetőség 
volt az e-doktor és e-recept használatára is.

Csoporton belüli egészségvédelem
Októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában, az MVM több aktivitást is szervez 
annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a vonatkozó szűrővizsgálatok és a prevenció 
fontosságára. Felelős nagyvállalatként egy éjszakára rózsaszínbe öltöztettük az MVM 
székházat. A járványhelyzet miatt a szokásos személyes részvételt igénylő rendezvé-
nyek (előadások, fotózás, kihelyezett kamionos szűrés) elmaradtak, azonban felhívtuk a 
munkavállalók figyelmét a klinikákon történő szűrésen való részvételre.

Novemberben a prosztatarák veszélyeire hívja fel a vállalatvezetés a figyelmet. Közel 
400, 40 év feletti munkavállaló PSA szűrése valósult meg a telephelyeken. A szűrést 
kommunikációs kampány is támogatta.

A világjárvány miatt 2021-ben az influenza elleni védőoltás felvétele különösen ajánlott 
volt, ezért nagy hangsúlyt fektettünk a szervezésre, így sikerült elérni, hogy a munka-
vállalók háziorvosaiknál, illetve az egészségbiztosító klinikán vegyék igénybe az oltást, 
amivel szintén sokan éltek.

Az egészségvédelmi program részei voltak az év során a belgyógyászat, labor, szemé-
szet, melanóma kihelyezett szűrővizsgálatok.

A világjárvány körül kialakuló mentális megterhelés kezelése érdekében pszichológusok 

24. ábra. Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérők foglalkozás 
szerinti megoszlása

25. ábra. Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt tíz éven belül elérők foglalkozás 
szerinti megoszlása

Az MVM Csoportban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
5 éven belül elérő munkavállalók száma 2021-ben [fő]

Erőmű – fizikai

Erőmű – szellemi 

Átviteli/elosztó hálózat
– fizikai 

Átviteli/elosztó hálózat
– szellemi 

172

171
402

325

Az MVM Csoportban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
10 éven belül elérő munkavállalók száma 2021-ben [fő]

Erőmű – fizikai

Erőmű – szellemi 

Átviteli/elosztó hálózat
– fizikai 

Átviteli/elosztó hálózat
– szellemi 

311

297833

628
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segítették online formában a munkavállalókat a pszichológiai immunrendszer erősítése 
érdekében.

2020–ban csoportszinten bevezetésre került a home office munkavégzés intézménye, 
mely szerint munkavállalói kérés és vezetői engedély alapján hetente 2 munkanapon 
lehetőség van az otthoni munkavégzésre. A járványhelyzet okozta kockázatok csökkentése 
érdekében az MVM Csoport tagvállalatai átmenetileg lehetővé tették a tartós, akár a hét 
minden munkanapjára kierjedő home office munkavégzést is azokban a munkakörök-
ben, ahol a feladatok otthonról is hatékonyan elvégezhetők. Emellett több munkáltató 
is bevezette a távmunkát pilot jelleggel.

Az MVM Csoport minden munkavállalója számára biztosítja a foglalkozás-egészségügyi 
szolgálatot. A vizsgálatok elvégzéséhez a megfelelő szakértelemmel rendelkező part-
nereket alkalmazza. A munkavállalók számára a szolgáltatás folyamatosan, korlátlanul 
elérhető – igazodva a munkavégzés helyszíni és időponti adottságaihoz. 

A munkavállalóknak a belépést megelőzően és meghatározott időközönként vagy soron 
kívüli esetben munkaköri alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük, amely alapján a 
munkavégzésük engedélyezhető vagy korlátozható. E vizsgálatok eredményei módosít-
hatják a munkavállaló által végezhető tevékenységek körét, ilyenkor az MVM Csoport 
törekszik a munkavállaló megváltozott lehetőségeihez igazodó foglalkoztatására, például 
más munkakörben való tovább foglalkoztatására. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók rendszeresen részt vesznek a munkavégzés 
körülményeinek felmérésében, ellenőrzésében, valamint szakmai felügyeletet nyújtanak 
a munkavégzéshez felhasznált berendezések, technológiák kialakításához, működteté-
séhez is.

Az MVM Csoport elkötelezett a munkavállalói méltóság és az esélyegyenlőség megőr-
zése mellett, ezért a foglalkozás-egészségügyi folyamatokban kiemelt figyelmet fordít 
a személyes adatok védelmére, és ezt partnereitől is megköveteli.

Egészségvédelmi és munkabiztonsági politikák és követelmények
Az MVM Csoport azon társaságainál, amelyeknél a végzett tevékenység – a munkavég-
zés veszélyességének a körülményei indokolják azt – vagy a szerződések teljesítésének 
feltételei indokolják, az ezekhez illeszkedő irányítási rendszer került bevezetésre. Ez 16 
társaságnál 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 megjelenik (ld. 26. ábra).

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok teljesüléséhez szükséges feltételek és elle-
nőrzési rendszer biztosított, így a munkavállalók és szerződéses partnerek dolgozóinak 
részvételi aránya 100%.

Az MVM Csoport alvállalkozóit tekintve elmondható, hogy ők nem közvetlen 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 munkabaleseti statisztikai adatot. Az adatok köre 
csak a munkanap kieséses balesetek darabszámára és az adatgyűjtésben részt vevő 
alvállalkozók által az MVM Csoport részére, az MVM Csoport területén végzett munkák 
során teljesített munkaórák számára terjed ki.

A 2021. évben az MVM Csoport munkavállalóit halálos munkabaleset nem érte, azonban 
2 esetben súlyos munkabaleset, 67 esetben munkanap kieséssel járó, súlyosnak nem 
minősülő munkabaleset következett be. Ezek alapján a súlyos munkabaleseti ráta 0,072 
db/millió munkaóra, a munkanap kieséssel járó, súlyosnak nem minősülő munkabaleseti 
ráta 2,407 db/millió munkaóra. Az adatok tartalmazzák az innogy tagvállalatok adatait 
is. A 2020-ban történt 42 munkanap kieséssel járó, súlyosnak nem minősülő munkabal-
esethez képest ez kb. 60%-os növekedést jelent, amelynek oka a vállalati kör bővülése. 
A súlyos munkabalesetek fogalmát a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
definiálja, így ennek minősül a halálos, vagy az érzékszerv, érzékelőképesség, beszéd-
képesség vagy testrész elvesztését eredményező munkabalesetek is. 

2021. évben a munkakieséssel járó sérülések több, mint fele a konkrét technológiai 
tevékenységhez kapcsolódóan következtek be, a többi eset nem közvetlenül a munka-
végzéshez, technológiához kapcsolódó tevékenységhez – jellemzően helyváltoztatáshoz, 
gyalogos közlekedéshez illetve sport tevékenységhez – köthető, melyhez kapcsolódóan 
a jellemző sérülések a lábsérülések. Az egyes esetek konkrét okait feltárva, a veszélyfor-
rások (például kézi anyagmozgatás, összetett mozdulatsor végrehajtás) megismerésével 
megelőző intézkedéseket tettünk (ilyen például a figyelemfelhívás és oktatás ismétlése, 
a műveleti lépések módosítása).

Az MVM Csoport munkavállalói körében foglalkozásból eredő megbetegedés 2021-ben 
nem volt.
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26. ábra. A munkavédelemmel kapcsolatos irányítási rendszereket alkalmazó 
társaságok

Az MVM Csoport tagvállalatainál a jogszabályokban meghatározott módon munkavé-
delmi képviselők és munkavédelmi paritásos testületek működnek. Azon tagvállalatok-
nál, ahol a jogszabály ezen személyek vagy testületek működését nem követeli meg, a 
képviselet a munkavédelmi feladatok ellátásával, kommunikálásával megbízott személy 
vagy személyek útján valósul meg.

A munkavédelmi oktatások és foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok megléte jogsza-
bályi előírás. Ennek megfelelően minden egyes új munkatársat kötelező munka- és 
egészségvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatásban részesíteni a belépést követően, 
majd a későbbiekben, a szabályzatokban meghatározott rendszerességgel. Munka- és 
tűzvédelmi szakemberek biztosítják a munkavállalók és a szerződéses partnereknél a 
dolgozók szakszerű képzését. Az oktatásokban részletesen kitérnek a tevékenységek-
hez kapcsolódó szabályokra, felhívják a figyelmet a veszélyekre és kockázatokra és az 
ellenük való védekezés lehetőségeire is.

ISO 45001:2018 szabvány alapján tanúsított társaságok

MVM OVIT Zrt., MVM Nukleáris Karbantartó Zrt., MVM ERBE Zrt., MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt., MVM Démász Áramhálózati Kft., MVM XPert Zrt.

OHSAS 18001:2007 szabvány alapján tanúsított társaságok

MAVIR ZRt.,Magyar Földgáztároló Zrt., MVM Vértesi Erőmű Zrt.

MSZ 28001:2008 szabvány alapján tanúsított társaságok

ATOMIX Kft., MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., MVM Főgáz Földgázhálózati 
Kft., GEOSOL Kft.,

SCC/VCA szabvány alapján tanúsított társaságok
MVM OVIT Zrt., MVM XPert Zrt.
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A MAVIR ZRt. minden munkavállalója számára elérhető intranet felületen létrehozta a 
„Munka- és kvázi baleset bejelentő” alkalmazást. Ezen keresztül minden kolléga számára 
lehetőséget biztosít az esetleges munkabalesetek és kvázi balesetek, incidensek beje-
lentésére. A művelet teljes anonimitást biztosít a bejelentő számára. 2021. évben ezért 
lényegesen megnőtt a bejelentések száma az előző évekhez képest.

Az MVM Csoport minden tevékenységére vonatkozóan végez kockázatértékelést, össz-
hangban a jogszabályokban megköveteltekkel, amely kockázatértékelés kiterjed mind 
a munkafolyamatból, mind az annak környezetéből eredő veszélyekre (például a fizikai, 
kémiai, biológia, elektromágneses veszélyek forrásaira). A kockázatértékelés elkészítésé-
ben 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 számára folyamatosan biztosított (a rendszeres oktatásokon túl egyedi 
konzultációk keretében is), hogy a tevékenységük végzéséből fakadó veszélyeket meg-
ismerjék és az azok elleni védekezési megoldásokat részletesen elsajátítsák. A kocká-
zatértékelések felülvizsgálata rendszeres, de a folyamatainkban a rendkívüli módosítá-
sokra 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 felhasználjuk.

A kockázatértékelések eredménye alapján az MVM Csoport törekszik az elérhető legjobb 
megoldások alkalmazására mind berendezéseink, mind a technológiák, mind az alkal-
mazott anyagok tekintetében.

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 betartására vonatkozó kont-
rollok megfogalmazása. Tekintettel arra, hogy nagyszámú tevékenység végzése történik 
alvállalkozók által, a partnerek munkavédelmi felügyelete prioritást kap.

A munkavállalók és a vezetőség kapcsolata: érdekképviseletek, kollektív 
szerződések
Az MVM Csoportban többszintű – helyi és csoportszintű – érdekegyeztetési rendszer 
működik, amely kapcsolódik a villamosenergia-ipari ágazati, illetve az országos érde-
kegyeztetéshez. 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 képviselete céljából szakszerve-
zeteket hozhatnak létre, szakszervezeti tagok lehetnek, illetve 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 legalább egy alkalommal munkavállalói fórum kerül megtartásra a társasági 
eredmények értékelése és a jövőbeni változások ismertetése érdekében. 

A munkavállalói jogok védelmének és a fogékony, befogadó, részvételen és képvise-
leten alapuló döntéshozatal biztosításának érdekében az MVM Csoportnál többszintű 
érdekegyeztetés működik, aminek sarokkövei az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti 
Szövetség (MVM TSZSZ), az MVM Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanács (VÜT) és az 
MVM Csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum. Ezen intézmények a munkavállalói 
érdekek lehető legnagyobb fokú képviseletét hivatottak biztosítani.

A főbb szakszervezeti jogosítványok: kollektív szerződés megkötése, a munkavállalók érdekeinek 
képviselete, a munkaviszonnyal összefüggő tájékoztatáskérés. A legfontosabb szakszervezeti 
jog a kollektív szerződés megkötése. A kollektív szerződés szabályozza egyrészt a munkavi-
szonyból származó jogokat és kötelezettségeket, másrészt a szerződő felek kapcsolatrendszerét.

A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (a továbbiakban: VKSZ) hatálya alá 
azok a társaságok tartoznak, amelyek tagjai a VKSZ-t aláíró munkáltatói érdekképvise-
leti szervezetnek (Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége), valamint 
amelyekre a VKSZ hatálya a villamosenergia-ipari főtevékenységük 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 munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos 
legfontosabb szabályokat.

Az MVM Csoportszintű Kollektív Szerződése (CSKSZ) kiterjed az MVM Zrt.-re és az MVM 
Csoportba tartozó további 14 társaságra. 

A VKSZ és a CSKSZ mellett az MVM Csoportba tartozó társaságok jelentős részénél 
társasági szintű kollektív szerződés is hatályban van (ld. 39. táblázat).
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GRI 102-41
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GRI MV103-3

Mértékegység 2019 2020 2021
Év végi statisztikai záró létszám fő 12 288 14 929 14 672

Helyi kollektív szerződés hatálya  
alá tartozók száma

fő 11 352 12 072 12 931

Helyi kollektív szerződés hatálya  
alá tartozók aránya

% 92,4 80,9 88,1

Ágazati kollektív szerződés hatálya  
alá tartozók száma

fő 7 658 7 128 8 507

Ágazati kollektív szerződés hatálya  
alá tartozók aránya

% 62,3 47,7 58,0

39. táblázat. Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak száma és aránya
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A szakszervezeti érdekképviseleti rendszer mellett a munkavállalói részvételi jogok 
gyakorlása a munkavállalók által ötévente választott üzemi tanácsok közreműködé-
sével történik. Az üzemi tanácsok főbb jogkörei: a jóléti célú pénzeszközök felhaszná-
lása tekintetében együtt döntés, a munkáltatói intézkedések és szabályzatok 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 vállalatcsoportba tartozó társasági 
üzemi tanácsok 2013-ban hozták létre az MVM Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanácsot 
az üzemi tanácsok csoportszintű jogainak gyakorlása céljából, melyhez a 2020. évben 
valamennyi helyi szintű Üzemi Tanács csatlakozott. A munkáltatói oldal a VÜT-tel vál-
lalatcsoport szintű üzemi megállapodást kötött. A munkavállalók nagyobb csoportját 
érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről a munkáltató a döntése 
előtt legalább 15 nappal kikéri az üzemi tanács véleményét, az Mt. 264. § (1) bekez-
dése szerint. Ilyen munkáltatói intézkedésnek minősül például a munkáltató átszerve-
zése, átalakítása, szervezeti egység önálló szervezetté alakítása, termelési, beruházási 
program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése és a munkavállaló elle-
nőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása is. Mindezek mellett, a több társaságot 
érintő szervezeti változások esetére a Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanáccsal megkötött 
vállalatcsoport szintű üzemi megállapodás olyan további előírásokat tartalmaz, mint 
például hogy csoportos létszámcsökkentés esetén az Mt.-ben meghatározott tárgyalást 
a Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanács folytatja le, amennyiben a létszámcsökkentés 
legalább 2 munkáltatót érint.

Véleményeztetési eljárás a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkál-
tatói intézkedések során
Az Mt. 264. § (1) bekezdése szerint a munkáltató döntése előtt legalább 15 nappal 
kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkál-
tatói intézkedések, pl. szabályozások tervezetéről. A csoportszintű munkáltatói intéz-
kedések 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 munkáltatóval 
közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni. Az MVM Társaságcsoport 
Szakszervezeti Szövetséggel megkötött együttműködési megállapodás értelmében a 
munkáltatói oldal a szakszervezeti és üzemi tanácsokat megillető csoportszintű jogo-
sítványok 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 szakszervezeti és üzemi tanácsi jogokat 
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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 munkavállalót felmon-
dási idő és - legalább 3 éves időtartamú munkaviszony esetén- végkielégítés illeti meg.  
A felmondási idő, illetve a végkielégítés mértéke az Mt.-ben, illetőleg a VKSZ-ben és 
egyes társaságok kollektív szerződésében szerepel. A mérték munkaviszonyban töltött 
évek arányában lépcsőzetesen növekszik, és további végkielégítésre jogosult a munka-
vállaló, ha a munkaviszonya a rá irányadó nyugdíjkorhatár előtt 5 éven belül szűnik meg.  
(A végkielégítést kizárja, ha a munkavállaló már nyugdíjasnak minősül, vagy a felmon-
dás indoka a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, illetve a nem egészségi okkal 
összefüggő képessége.) A VKSZ, illetve a társasági kollektív szerződések egy része az 
Mt.-hez képest nagyobb mértékű felmondási időt, illetve végkielégítést biztosít.

Ellátásbiztonság, kríziskezelés, katasztrófavédelem

Az MVM Csoport a lehetőségek kihasználásával maradéktalanul eleget 
tesz a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott feladatainak a hazai 
lakossági és ipari fogyasztók ellátásbiztonságának szavatolása érde-
kében. A Csoport a maga részéről minden eshetőségre felkészül, hogy 
biztosítsa a zavartalan villamosenergia- és földgázellátást, amelyhez 
minden elérhető forrást bevon, együttműködve az ellátás koordiná-
ciójáért elsősorban felelős Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatallal (MEKH).

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

Az MVM Zrt. az új governance rendszernek megfelelően átalakította korábbi szabályzatát 
és kiadta az új központi információbiztonsági és rendkívüli helyzetkezelési irányelvét. 
Egy esetleges krízishelyzetre történő felkészülés céljából szimulációs gyakorlatot tartott 
a menedzsment bevonásával. A rendkívüli helyzetkezelést támogató kommunikációs 
rendszeren az üzemeltetés során felmerült fejlesztéseket megvalósította. Továbbá 
folyamatban van a cégcsoport adatvagyonának és kritikus folyamatainak felülvizsgálata.
Napjainkra a modern, globális gazdaság legalapvetőbb, elemi szintű mozgatórugójává 
vált az energia. Az energiaellátás tekintetében számos biztonsági vonatkozású kockázat 
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vizsgálható, ezen értékelhető tényezők közé sorolhatók az energiatartalékokkal szembeni 
fegyveres fenyegetések, a politikai bizonytalanság számos energiát előállító országban, 
a nyersanyagok korlátozott mennyisége és egyenlőtlen eloszlása. Magyarország Nemzeti 
Biztonsági Stratégiájának értelmében „…Földrajzi adottságaink kiemelten sebezhetővé 
tesznek minket, különösen az energiabiztonság, az ellátási útvonalak és a környezeti biz-
tonság területein…” Korunk konfliktusainak megelőzése és kezelése globális szemléletet, 
valamint átfogó megközelítést igényel. „Minden kormányzati intézmény feladata, hogy 
saját szakterületén folyamatosan értékelje a nemzeti és nemzetközi biztonság és fenye-
getettség elemeit, és megtegye a szükséges lépéseket azok kezelésére és elhárítására.”
Az MVM Csoport tagvállalatai folyamatosan, így a 2021. év során is aktualizálták a 
rendkívüli helyzetek kezelését érintő szabályzataikat. A Csoport tevékenysége során 
kiemelt jelentőségű a vészhelyzetek kezelése, a lakosság biztonsága, megfelelő szintű 
tájékoztatása, az ellátás biztonsága és folyamatossága.

Az MVM Csoport proaktív módon, folyamatosan elemezte a külpiaci válsághelyzetekből 
fakadó, az MVM Csoport tevékenységét érintő üzletfolytonossági kockázatokat, illetve 
egyeztette a kormányzati szereplőkkel a szükséges intézkedéseket. 

Az MVM Mátra Energia Zrt.-nél a válságkezelés alapját a rendkívüli helyzetkezelési 
tervek (katasztrófatervek, helyreállítási tervek) képezik. A társaságnál az eddig számba 
vett lehetséges rendkívüli helyzetek kezelésének segítésére készültek el a rendkívüli 
helyzetkezelési tervek, melyek a rendkívüli helyzetkezelési szabályzat mellékleteit képezik.
A vészhelyzeti tervek, rendkívüli helyzetkezelési tervek szükséges elkészítését és aktu-
alizálását az illetékes igazgató által kijelölt szervezeti egység végzi, és a Krízis Team 
vezetőhelyettese felügyeli. Az új, vagy módosított rendkívüli helyzetkezelési terv(ek)
et a vonatkozó válságkezelési szabályzat módosításával kell elrendelni. Az igazgatók 
felelőssége, hogy saját területükön gondoskodjanak a tervek hozzáférhetőségéről.  
A tervek jogszabályi változások, vezetői döntés esetén azonnal, de legkésőbb negyed-
évente felülvizsgálatra kerülnek. A terveket, az abban végrehajtott módosításokat a készítő 
dokumentáltan oktatni köteles a rendkívüli helyzet esetén a rendkívüli helyzetkezelésben 
közreműködőknek. A bekövetkezett eseménnyel kapcsolatos, a MVM Mátra Energia 
Zrt.-n kívülre irányuló kommunikációra kizárólag a Krízis Team vezetője adhat engedélyt.  
A rendkívüli helyzetek gyors és hatékony kezelése érdekében a társaságnál szükség 
esetén ugyanis azonnal Krízis Team kezdi meg működését, amely jogosult és kötelezett 
rendkívüli helyzetben a rendkívüli események kezelésének irányítására, rendkívüli hely-
zetkezeléssel kapcsolatos döntéseket meghozni, vezetői hatásköröket magához vonni 
az MVM Mátra Energia Zrt. valamennyi munkavállalóját, közvetlenül utasítani.

Az MVM Mátra Mélyépítő Kft. a létesítések és engedélyhez kötött tevékenységek esetén, 
amennyiben az hatósági engedélyhez kötött, a területileg illetékes katasztrófavédelmi 
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szerv előzetes hozzájárulását kéri. Jelen esetben telephely létesítése, telephelyen belüli 
üzemanyag kutak létesítése kapcsán a Katasztrófavédelem részt vett a teljes eljárásban 
annak érdekében, hogy azok jogszabályba ne ütközhessenek. Mindemellett az egyes 
vészhelyzetek kezelése szabályzatokon alapszik, melyek gyakorlata a mindennapi munka 
során is jelen van.

A társaság az egyes katasztrófahelyzetek és rendkívüli események kezelésére az MVM 
Csoportban hatályos Központi irányelveket figyelembe véve írásos szabályozást dol-
gozott ki. Ezen szabályozások oktatása, gyakorlása folyamatosan zajlik. A szabályozá-
sok többek között kiterjednek az egyes természeti katasztrófák kezelésére, haváriákra, 
tűzeseményre, pandémiás esetekre, stb. A vállalat képzési programjának keretein belül 
ezen szabályozások évenkénti oktatása megtörténik. 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a tervezési és tervezési alapot meghaladó események 
megelőzésére és elhárítására, illetve a következmények csökkentésére történő felké-
szülés érdekében ún. Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Tervet készített, és 
ennek megfelelően műszaki és szervezési intézkedéseket tett, valamint baleset-elhárítási 
szervezetet hozott létre. A tagvállalat az Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési 
Tervet az érintett hatósággal jóváhagyatta, folyamatosan karbantartja, a veszélyelhárí-
tásban résztvevő külső együttműködő szervezetek számára hozzáférhetővé tette.

A veszélyhelyzetkezelési képzéseket és gyakorlatokat a társaság évente értékeli, a 
tapasztalatokat visszacsatolja, az értékeléseket a hatóság számára tájékoztatásul 
megküldi. A hatóságok helyszíni ellenőrzések, vizsgálatok megtartásával ellenőrzik az 
atomerőmű veszélyhelyzet kezelés felkészülési, szervezeti és a műszaki intézkedéseinek 
a hatékonyságát.

A Rába Energiaszolgáltató Kft. az MSZ EN ISO 14 001 rendszer részeként havária 
tervvel rendelkezik.

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. és az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. 
feladatai között rendkívül fontos szerepet tölt be a felhasználók zavartalan energia-
ellátása érdekében a vezetékek, körzeti nyomásszabályozók üzemeltetése, javítása, 
karbantartása, a hálózat-rekonstrukciós feladatok elvégzése. A társaság a biztonságos 
működés érdekében az év valamennyi napján 0-24 órában működő diszpécserközpontot 
és ügyeletet üzemeltet.

A technológai tevékenységük során fellépő kockázatok vészhelyzeti kezelésére az 
Műszaki Biztonsági (MBIR) és az Integrált (IIR) Irányítási Rendszerben kiépített folya-
matok működtetése szolgál: készenléti szabályzat, próbariadók, üzemzavar elhárítási 

szabályzat, katasztrófavédelmi gyakorlat, súlyos káresemény elhárítási tervek, telephelyi 
tűzriasztási gyakorlatok, stb.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. az energiaellátás biztosító berendezéseire a 
kormányrendeletben előírtaknak megfelelően 5 évente elvégzi a létfontosságú rend-
szerelemek azonosítását és megteszi az előírtak szerinti intézkedéseket. Az üzemzavari 
havária helyzetek kezelésére intézkedési tervvel rendelkezik, melynek célja a krízishely-
zet hatékony kezelése, az üzletfolytonosság megtartása az ügyfelek zavartatásának 
csökkentése mellett. Az éles üzemzavari havária helyzetet követően és az évente tartott 
haváriahelyzet kezelési gyakorlatok kiértékelése során szerzett tapasztalatok alapján 
megteszik a szükséges javító intézkedéseket, akciótervet készítenek.

A három fenti hálózatos társaságnak együttműködési megállapodása van az országos 
és a megyei katasztrófavédelmi szervezetekkel, ennek keretén belül történik a kölcsö-
nös segítségnyújtás; illetve az MVM Démász Áramhálózati Kft.-nek is együttműködési 
megállapodása van az MVM Émász Áramhálózati Kft.-vel.

Vészhelyzeti felkészültség, folyamatbiztonság

Az energiaellátást fenyegető biztonsági vonatkozású kockázatok közé sorolhatók az 
energiaellátást befolyásoló természetes külső környezeti, illetve szándékos károkozó 
hatások. Ezek okozhatnak akár hosszabb idejű, nagyobb ügyfél-ellátatlanságot, amelyre 
fel kell készülni.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a veszélyhelyzetek kezelésére Baleset-elhárítási 
Szervezetet hozott létre, tart fenn. A veszély-elhárítási feladatok elsajátítására Baleset-
elhárítási Szervezet tagjait ki kell képezni, az elsajátított ismereteket pedig gyakorlatok 
megtartásával kell begyakorolni, illetve ellenőrizni. A képzések és gyakorlatok végre-
hajtása a baleset-elhárítási felkészülésért felelős szervezet feladata.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Baleset-elhárítás Szervezetébe beosztott állomány 
tagjait évenként a hatóság által jóváhagyott oktatási terv alapján, szinten tartó képzésben 
részesíti. A képzések elsajátítására, illetve ellenőrzésére évente a hatóság által jóváha-
gyott gyakorlat terv alapján, minimum 9 db gyakorlatot tart. Az MVM Paksi Atomerőmű 
a képzéseket és gyakorlatokat évente értékeli, a tapasztalatokat visszacsatolja, az érté-
keléseket a hatóság számára tájékoztatásul megküldi.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. veszélyhelyzeti működés esetén egy, az adott helyzetre 
kidolgozott irányítási, vezetési rend kerül bevezetésre, mely eltér a társaság normál 
működésétől, így az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyvben rögzített működési 

folyamatoktól. Veszélyhelyzetben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezetei a veszély-
helyzet kezeléssel létrehozott szervezet irányítása alá kerülnek, a működés részleteit az 
Átfogó Veszélyhelyzet-kezelési és Intézkedési Terv tartalmazza.

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 azokban van szabályozva. A 
környezeti havária helyzetekről, illetve azok lehetséges elhárításáról ismétlődő oktatások-
ban készítik fel munkatársainkat, és a gyakorlatok során szimulálják a havária helyzeteket. 

Havi szemlék alkalmával ellenőrzésre kerülnek a vészhelyzeti felkészültséggel, kárelhá-
rítással kapcsolatos elemek. A hatékonyság a külső és belső auditokon, illetve a hatósági 
ellenőrzéseken, belső védelmi terv gyakorlatokon van értékelve.

Az MVM Mátra Energia Zrt. esetében az Ellátásbiztonság, kríziskezelés fejezetben már 
említett, rendszeresen frissített vészhelyzeti tervek és rendkívüli helyzetkezelési tervek 
szolgálják a vészhelyzetekre való felkészülést.

A társaság 2021-ben csatlakozott az MVM Rendkívüli Események Vezetői Információs 
Rendszeréhez (REVIR), biztosítva, hogy egy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az 
arról szóló információk a közcélú hírközlési hálózatok kiesése esetén is időben eljussanak 
a döntéshozói, tulajdonosi szintekre. A visontai napelem parkban országos katasztrófa 
felszámolási és együttműködési gyakorlat került végrehajtásra.

A MAVIR ZRt. fokozott hangsúlyt fektet a természeti, civilizációs és technológiai vész-
helyzeti felkészülésre, az esetlegesen felmerülő vészhelyzetek kezelésére, legyenek azok 
külső vagy belső, szándékos vagy gondatlan eredetűek. Ennek keretében a társaság 
rendelkezik a következő, folyamatosan frissített társasági szabályozókkal, melyek közül 
a legfontosabbak minden évben oktatás tárgyává kerülnek: Katasztrófavédelmi (vész-
helyzeti) Terv, Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzriadó Terv és Tűz esetén követendő maga-
tartási szabályok, Vészhelyzeti terv környezeti káresemények kezelésére vonatkozóan, 
dokumentum a MAVIR ZRt. energetikai létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel 
kapcsolatos feladatairól, Üzletfolytonossági Terv, Informatikai Vészhelyzeti Terv, villa-
mosenergia-vészhelyzetre és a rendszer helyreállítására irányuló szabályzat.

A Vértesi Erőmű Zrt. az általa esetlegesen veszélyeztetett környező területeket a tőle 
elvárható körültekintéssel és gondossággal elemezte. Az elemzés alapján megállapítást 
nyert, hogy a Vértesi Erőmű Zrt. környezetében nincs olyan szomszédos létesítmény, 
amelyben esetlegesen bekövetkező káresemény hatása érintené a Vértesi Erőmű Zrt. 
telephelyét. 
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Rendkívüli eseményt, veszélyhelyzetet eredményezhetnek az alábbi tevékenységek, folyamatok:
− Veszélyes vegyi anyagok ellenőrizetlen szabadba jutása,
− Energetikai rendszerek leállása, közüzemi szolgáltatások tartós kimaradása,
− Tüzek, robbanások,
−  Külső személyek közrehatására keletkezett rendkívüli események: személyesen történő 

fenyegetés; robbantással való fenyegetés; levél/csomagbomba észlelése,
−  Természeti katasztrófák (földrengés, földmozgás, épületomlás stb.),
−  Természeti csapás, légköri események (villámcsapás, szélvihar, felhőszakadás stb.),
−  Pandémia.

A rendkívüli eseményeknél történő riasztást kellő és gyors mérlegelést és döntést köve-
tően a legrövidebb idő alatt kell megtenni.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt jogszabályi követelmények maradéktalan tel-
jesülését az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) részére évente a Végleges Biztonsági 
Jelentés (VBJ) részeként igazolja.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége a tevékenysége során figyelembe veszi és 
alkalmazza a „Nemzetközi Atomenergia Ügynökség” (NAÜ) által kiadott biztonsági 
normatívákat, illetve stratégiai céljai megvalósításában, a működésfejlesztés területén 
több támogató programot valósít meg a NAÜ-vel szorosan együttműködve.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 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 üze-
meltetési 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 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) felépí-
tése általános-, szervezeti-, és működési részre tagozódik, Ebből a működési folyama-
tokat az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv (IRK) rögzíti. Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyve a folyamatstruktúrán keresztül az integrált 
irányítási rendszer működtetésének bemutató dokumentuma az érdekelt felek számára.
Az integrált vállalatirányítás elvének gyakorlati alkalmazásával a társaság vezetősége 
arra törekszik, hogy a termelői tevékenysége során az általa alkalmazott technológiá-
val együtt járó kockázatokat mindenkor a társadalmilag elfogadható szint alatt tartsa, 
ezzel is elismerve az emberi élet, a jelen és a jövő nemzedékek egészségének, életfel-
tételeinek, a környezet és az erőmű környezetében lévő anyagi javak megőrzésének 
kiemelt fontosságát.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezetősége a rögzített stratégiai célok megvalósítása 
érdekében a folyamat tevékenységeket rendszeresen értékeli, és folyamatosan nyomon 
követi, értékeli a működést. 

Az ellenőrzési folyamat része a folyamatok ellenőrzése és mérése, javító és megelőző 
intézkedések meghatározása a nem-megfelelőségekkel szemben, javítás, önértékelés, 
független értékelés, valamint az irányítási rendszer felülvizsgálata. 

Az MVM Mátra Energia Zrt.-nél a 2021. évben kiadott társasági szinten egységesített 
Munkavédelmi szabályzat és Tűzvédelmi szabályzat megfelelnek az MVM Csoport EBK központi 
irányelvének.  Erőművi területen kiadásra került az éves biztonságtechnikai szemle ütemterv, a 
biztonságtechnikai oktatási terv, valamint a társasági szintű Munkavédelmi Politika. 2021-ben 
plakátkampány is indult a biztonságtudatosság fokozása érdekében. Az alábbi kockázatérté-
kelések felülvizsgálata történt meg: Kémiai, Biológiai-, Legionella-, és Általános munkahelyi.

Az MVM Mátra Mélyépítő Kft.-nél 2021 decemberében került bevezetésre az integrált 
irányítási rendszer. Ebben meghatározásra kerültek a megfelelő és hatékony működés-
hez szükséges lényegi folyamatok. Folyamatszabályzásokban rögzítik a tevékenységünk 
megfelelőségét biztosító gyakorlatot, illetve a társaság hatásos működése érdekében 
meghatároztak és irányítanak számos, egymással összefüggő folyamatot, amelyek 
kölcsönhatását és kapcsolódását folyamattérkép mutatja be. A társaság folyamatosan 
figyelemmel kíséri a módszereit, folyamatait, munkavédelmi teljesítményét, a tevékeny-
ségekben bekövetkezett változásokat is egyaránt.

2020-ban a MAVIR ZRt. az OHSAS ISO 18001:2015 szabványról átállt az ISO 45001:2018 
szabványra, melynek külső felülvizsgálati auditja 2021-ben sikeresen megtörtént. 
Az integrált ISO szabvány rendszer, amely az alábbi szabványok integrálásával jött 
létre: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2014, ISO 45001:2018, ISO 
50001:2018. Az integrált rendszer rendelkezik folyamatosan felülvizsgált integrált 
politikával, melyben a vezetői elkötelezettség maradéktalanul nyomon követhető. 
A vezetői attitűd további erősítését célzó intézkedés volt a vezetői prémiumkiírások-
ban a különböző szabvány mutatók beépítése (pl. Lost Time Injury Frequency = LTIF) 
amely tovább növelte a vezetők elkötelezettségét. Ezen túlmenően a MAVIR ZRt. a 
vezetőség irányításával folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a változó működési 
körülményeket, az európai TSO-k tapasztalatait és amennyiben a kockázatelemzés 
alapján szükségesnek ítélik meg, úgy elősegítik, hogy a Társaság a változásokhoz 
minél előbb tudjon alkalmazkodni.

A Magyar Földgáztároló Zrt.-nél nem történt Tier 1, illetve Tier 2 folyamatbiztonsági 
esemény 2021-ben.

Fogyasztók egészsége és biztonsága
Az MVM Csoport az általa létesített, üzemeltetett létesítmények, beren-
dezések tervezésében, kivitelezésében és működtetésében egyaránt 
a kor elvárásainak megfelelő megoldásokat alkalmazza. 

Az MVM Zrt. igyekszik, hogy a kor legmodernebb technikai megol-
dásait alkalmazza, valamint a korábban épített berendezéseket az üzemeltetés során az 
adott kor szintjére modernizálja. Ennek keretében a konkrét megoldások kiválasztásában 
nem csak a saját munkavállalók egészségének és biztonságának a védelmére törekszik, 
hanem mindenkiére, akire a berendezései hathat. 

A vállalatcsoport a szervezet berendezéseihez köthető lakossági sérülésekről adatot 
nem gyűjt, a helyzetet átfogóan bemutató hiteles információkkal nem rendelkezik.

A 2019-ben megalakított munkacsoport 2021-ben is folytatta tevékenységét, melynek 
egyik célkitűzése és feladata, hogy a munkavállalóinkat vagy az érdekeltségi területükön 
tevékenykedő más munkáltatók dolgozóit ért baleseteket az MVM Csoport tagvállalatai 
közösen áttekintsék. Ennek alapján a tanulságokat, jó gyakorlatokat segítő tudásbázist 
és annak társaságok közötti megosztását kívánják megvalósítani. Ezen munkacsoport 
keretében áttekintésre kerül, hogy a nem munkavállalókat ért, a berendezéseinkkel 
összefüggő baleseteket lehetséges-e az MVM Csoport szintjén kezelni, egységesen 
áttekinteni, értelmezni.
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Képzés és oktatás

Minden munkavállalót fel kell készíteni a munkakör ellátására, még akkor is, ha meg-
felelő képzettséggel, illetve tapasztalattal érkezik a szervezetbe. Az integrációs lépés 
megalapozza a szervezethez való kötödés mértékét, illetve elkötelezettségét. 

A másik fontos feladat a rendszeres tovább képzések szervezeti megléte és támogatása, 
illetve a jövőbeni munkakörre való felkészítés biztosításának nyújtása. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a kollégák alkalmazkodó képességének növelésére, amely 
segíti őket a nehéz helyzetek leküzdésére. Ennek egyik fontos mérföldköve a formális 
képzési és fejlesztési lehetőségek nyújtásán túl az önfejlesztési lehetőségek biztosítása 
és az önfejlesztési kultúra beépülésének támogatása a vállalati kultúrába.

A pandémia egyik hatása az IT rendszerek és a kollaboratív tanulást támogató alkalma-
zások gyors fejlődése, amely egyben tanulási kultúra váltással is jár.

Az MVM Csoport elköteleződését a kollégák fejlesztésének fontossága irányában jól mutatja, 
hogy csoportszinten a bérköltség 1,5%-át fordítja képzések finanszírozására. A képzések és 
fejlesztések tudatosabbá tételéhez változtattunk a képzéstervezés módszertanán és bevezettük 
az Egyéni Fejlesztési tervek készítését. A személyre szóló fejlesztési tervek a teljesítményér-
tékelés keretében a munkavállaló és vezető közötti személyes megbeszélésen alapszik.

A hagyományos célcsoportok mellett külön fejlesztési programot biztosítunk a diverzitás 
jegyében a női karrier programban résztvevőknek. “Nők az MVM-ben" mentori programot 
indítottunk az esélyegyenlőség elősegítésére.

A fejlesztések során nem csak a munkavállalókra gondoltunk, hanem a családtagokra is. 
A foglalkoztatottak számára indított online nyelvi képzések elérhetőségét önköltséges 
formában a családtagok részére is biztosítjuk.

Az önfejlesztés támogatására új alapokra helyeztük az e-learninges tanulást. Új, más HR 
rendszerekkel integrált LMS rendszert, a Success Factors képzési modulját vezettünk be.

MVM képzőközpont
A képzés támogatásának, és egyben a társadalmi szerepvállalásnak egy további lépé-
seként az MVM Csoport 2021 tavaszán megalapította saját duális képzőközpontját, az 
MVM Energetikai Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.-t. A szakképzési törvény átala-
kulásával a vállalatoknak lehetőségük nyílt saját tevékenységükre felkészíteni az adott 
szakma tanulóit.
A tanulók a végzettségük megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati szakmai 
ismereteket a vállalatcsoportnál sajátítják el. Az MVM Csoport így nagyobb szerepet 
vállal az elektronika, az elektrotechnika, az épületgépészet és a gépészet ágazatos 
tanulók képzésében. Először az MVM OVIT Zrt. kiskunfélegyházi gyártóüzemében – több 
évtizedes hagyományt újjáélesztve – jött létre a hegesztőképzés 2021 szeptemberében. 
Emellett – szintén Kiskunfélegyházán – az MVM Démász Áramhálózati Kft. telephelyén a 
villanyszerelő-képzés is elkezdődött. Az MVM Csoport tervezi ennek a képzési formának 
az országos szintű bővítését (ld. 27. ábra).

27. ábra. A Képzőközpont tervezett helyszínei
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A munkavállalók képességeinek, készségeinek fejlesztésére széles képzési portfóliót 
alakítottunk ki. A Képzési katalógus kínálatában hagyományos jelenléti képzések mellett 
lehetőséget adunk az online, illetve blended képzési formák választására is.
A képzési kínálatban egyaránt megjelennek a készségfejlesztő, a vezetői készségfejlesztő, 
IT és nyelvi készség fejlesztő programok.

A készségfejlesztő programok széles palettája biztosít választási lehetőséget a munkavál-
lalóknak az alábbi témakörökben: Együttműködés-fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, 
önismeret fejlesztése, személyes hatékonyság fejlesztése, üzleti gondolkodás, látókör 
szélesítése, projektmenedzsment, változásmenedzsment, ügyfélkezelés.

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 előírásoknak és a társadalmi, 
etikai elvárásoknak – Esélyegyenlőségi tervvel rendelkeznek.

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók nem alkalmaznak sem közvetlen, sem közvetett 
hátrányos megkülönböztetést
−  a munkához való hozzájutásban, különösen nyilvános álláshirdetésben, a munkára 

való felvételben, az alkalmazási feltételekben;
−  a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesí-

tését megelőző, azt elősegítő eljárással összefüggő rendelkezésben;
−  a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesí-

tésében és megszüntetésében;
−  a munkavégzést megelőzően vagy annak folyamán végzett képzéssel kapcsolatosan;
−  a munkafeltételek megállapításában és biztosításában;
−  a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján 

járó juttatások, így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában;
−  a tagsággal vagy részvétellel kapcsolatban a munkavállalók szervezeteiben;
−  az előmeneteli rendszerben;
−  a kártérítési, illetve a fegyelmi felelősség érvényesítése során, valamint
−  a munkavállalók szülői és munkavállalói kötelezettségeinek összehangolását és a 

gyermek gondozására fordítható idő növelését elősegítő szülői szabadság kérelme-
zésével, illetve igénybevételével összefüggésben.

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók kiemelt figyelemben részesítik a következő fog-
lalkoztatási csoportokhoz tartozókat, különös tekintettel a velük kapcsolatos bánásmódra:
−  nők,
−  várandós anyák,

−  három vagy több kiskorú gyermeket nevelő szülők,
−  fogyatékkal élő munkavállalók,
−  tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozót gondozó munkavállalók,
−  55 év feletti munkavállalók.

Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók az esélyegyenlőséget elősegítő konkrét progra-
mok és intézkedések mentén biztosítják a fenti csoportoknak, pl.: távmunka pilot program, 
dolgozó szülők program, az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. megváltozott munkaképességű 
munkatársak foglalkoztatására alkalmas munkakörök auditja.

2021-ben sem történt a vállalatcsoportban hátrányos megkülönböztetéssel járó eset.

Társadalmi kapcsolatok
 
Az MVM Csoport Magyarország nemzeti energetikai társaságcsoportjaként nem kizá-
rólag a villamosenergia-piac meghatározó résztvevője, de társadalmi súlyához mérten, 
felelős vállalatként működve évtizedek óta kiemelt támogatója az egyetemes és nemzeti 
kulturális értékek létrejöttének, valamint a társadalom előmozdítására irányuló kezde-
ményezéseknek, programoknak.

A 2021. évi támogatások és szponzorációk MVM Csoporton belüli megoszlását a  
28. ábra szemlélteti. Ebből jól látható, hogy a legnagyobb arányban a sport, az oktatás 
és tudomány, illetve a kultúra ügye kerül megsegítésre a vállalatcsoport által.

2021-ben az MVM Csoporton belül három társaság volt a legjelentősebb adományozó 
szervezet: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely elsősorban a helyi közösségek támo-
gatásában vállalt szerepet, és az MVM Zrt., amely országos szinten adott támogatásokat, 
illetve az innogy Česká republika a.s. Az MVM Csoport által adott 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 árbevétele alapján Közép-Európa 14. legnagyobb vállalatcsoportja, 
különösen fontosnak tartja a helyi közösségek támogatását. Az elmúlt 
évek növekedési pályájának folytatása mellett az MVM Csoport továbbra is 
mindent megtesz azért, hogy – a Nemzeti Energiastratégiával összhangban 
– folyamatosan a lehető legkedvezőbb áron biztosítson villamos energiát és földgázt, miköz-
ben kiemelt figyelmet fordít a természeti környezet megóvására és a társadalmi felelősség-
vállalásra. 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 nyitottságát.

A vállalatcsoport komolyan veszi a kiemelkedő tehetségek és teljesítmények támogatását, 
illetve társadalmi felelősségvállalási tevékenységével hozzájárul az értékteremtéshez 
és a valódi értékek megőrzéséhez. Szponzorálási, támogatási területein belül igyekszik 
megtalálni azokat az együttműködéseket, amelyek ezen elvárásokhoz illenek.

Paks lakosságának nagy része kötődik a város határában üzemelő nukleáris üzemhez.  
Ez az elkötelezettség a helyi közvélemény-kutatásokból is visszaköszön, hiszen a térségben 
magas az atomerőművet támogatók aránya. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részéről a 
helyi kezdeményezések, programok segítése is szerves részét képezi a várossal meglévő 
szimbiózis elmélyítésének, akárcsak a közös rendezvények, mint az Atomfutás, a Majális 
vagy a Gyereknap, amelyek közül 2021-ben az utóbbi kettő a pandémia miatt elmaradt.
2021-ben számos díjat, elismerést kapott a vállalat:

−  A Magyar Vöröskereszt Tolna megyei Szervezetének javaslata alapján és az orszá-
gos szervezet jóváhagyásával a csaknem egy évtizedes kiemelkedő tevékenységéért 
Véradóbarát Munkahely elismerést kapott az Energetikai Technikum és Kollégium.

−  A 2021. március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából prof. dr. Palkovics László miniszter 
úr Elter Enikő részére, az ÜVIG Vegyészeti Főosztály vezetőjének Prometheus-díjat 
adományozott. A díj a villamosenergia-, a gáz- és olajipar, a bányászat, az atomener-
gia, a hőszolgáltatás biztonsága, szabályozása, fejlesztése, valamint üzemeltetése 
érdekében végzett kimagasló tevékenységért, továbbá életmű elismeréséért jár.
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28. ábra. Az MVM Csoport által nyújtott támogatások megoszlása 2021-ben  
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−  A Magyar Mérnöki Kamara februárban hozta meg döntését a legfontosabb kamarai 
elismerésekről. Ezek egyike a tiszteletbeli tagság cím, amelyet Hamvas István László, 
fizikus, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója is átvehetett.

−  Sipos László József minőségbiztosítási vezető mérnök kolléga a Magyar Mérnöki 
Kamara Energetikai Tagozatának kitüntetésében, Ronkay Ferenc Energetikai Mérnöki 
Díjban részesült, kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységének eredményeképpen.

−  Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök a Magyar 
Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozott dr. Elter József 
vezérigazgató-helyettesnek, a nukleáris energetika iparág területén végzett több mint 
három évtizedes szakmai tevékenységéért.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványon (JETA) 
keresztül a 2011-es megalakulásától támogatja a térségben megvalósuló fejlesztéseket, 
amellyel közvetve újabb és újabb fejlesztéseket generál, ezzel is elősegítve a lakosság 
komfortérzetét.

A Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) és az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. között szoros együttműködés van, a TEIT-es települések polgár-
mesterei, delegáltjai biztosítják a folyamatos civil kontrollt, rendszeres látogatásokat 
tesznek az atomerőműben. A TEIT településeinek juttatott támogatások is a térségbeli 
lakosság jóllétét szolgálják. 

Kezdetben az atomerőmű építésén dolgozó munkások sportjának megszervezésére 
alakult az Atomerőmű Sportegyesület, ám időközben nyitott a versenysport felé is és vált 
egy mindenki számára nyitott, közösségformáló egységgé a piros-kék klub. Rengeteg 

mozgásforma közül választhatnak a paksiak, a sportegyesület a pandémia alatt online 
edzéseket is kínált a mozogni vágyóknak.

A visontai székhelyű MVM Mátra Energia Zrt. közvetlenül mintegy 2000 munkavál-
laló, közvetve mintegy 4000 család megélhetését biztosítja. A társaság korrekt part-
neri együttműködésre törekszik a környezetében fekvő települések önkormányzataival. 
Fontosnak tartja a vállalat pozitív imázsának építését a helyi lakosság körében, ezért 
lehetőségeihez mérten támogatja az önkormányzatok programjait.

A társaság a környező településeken a bányászati tevékenység monitorozása érde-
kében évente szállópor mérést végeztet, melynek eredményét megküldi az illetékes 
önkormányzatoknak. 

A társaság díjmentes, szervezett csoportos üzemlátogatások keretében lehetőséget 
nyújt, hogy az érdeklődők betekinthessenek a telephelyen folytatott energiatermelő 
tevékenységébe. 

A társaság a szakmunkástanulók gyakorlati képzésével kíván segítséget adni a diákok 
pályaválasztásában, valamint megkeresés alapján a szakembereik a tevékenységük 
profiljába vágó szakdolgozatok elkészítésében is szívesen közreműködnek.

Az innogy csoport az energiaszegénység leküzdése érdekében pénzügyileg támogatja, 
valamint információs csatornákkal és információkkal látja el az Association of Citizens 
Advice-t. 2021-ben nemzeti szintre emelték az együttműködést annak érdekében, hogy 
támogassák az embereket az energiaár válság alatt. A tanácsadók segítenek az állam-
polgároknak a számláik kezelésében, hogy állami támogatást kapjanak vagy szolgáltatót 
váltsanak az energiaválság alatt.

Általánosságban véve a helyi közösségek az innogy vállalatcsoportból a kulturális és 
sportesemények, a jótékonysági szervezetek pénzügyi támogatása, és a munkavállalók 
önkéntes tevékenységei révén profitálnak. Az innogy Zákaznické služby s.r.o.-ban az 
Ostrava régió speciális fókuszt kap, mivel itt helyezkedik el a legtöbb ügyfélszolgálati 
iroda. A Science and Technology Centre “DOV” támogatásával az ostravai ipari örökség 
revitalizációjához és az oktatás támogatásához járul hozzá a társaság. 

A legfontosabb projektek az innogy csoportban az “innogy - The energy of Czech Skiing” 
és az “innogy – The energy of Czech Film”. A síelési projekt keretén belül az innogy válla-
latcsoport a rekreációs céllal síelők Csehország 13 régión belüli biztonságát népszerűsíti 
és támogatja szerte az országban. Az innogy csoport szponzorációjával a síparadicsomok 
egyaránt javítani tudják pl. a navigációs elemeiket és más biztonsági tulajdonságaikat.

A film projekt keretében a cseh filmkészítés minden dimenzióját népszerűsíti és támo-
gatja az innogy csoport. Ennek kulcs elemei az alábbiak:
−  egy, a cseh televízióval és a Barrandov Film Studios filmstúdióval közösen a forgató-

könyvírók támogatására létrehozott alapítvány. A forgatókönyvírók pénzbeli támogatást 
kapnak a munkájukhoz és hozzáférést is a filmkészítőkhöz

−  pénzügyi támogatás a prágai Film and TV School of Academy of Performing Arts 
intézmény számára

−  cseh filmek koprodukciója
−  film fesztiválokkal való együttműködés és hozzájárulás a támogató programhoz
−  “Cinema without barriers” (mozi határok nélkül) – egy olyan szervezet támogatása, 

amely fogyatékossággal élő emberek filmszínházakhoz való hozzáférését biztosítja
Ezen kívül az innogy csoport adományozni szokott időseket, gyerekeket, és fogyatékos-
sággal élő embereket segítő szervezeteknek is.

Az MVM Zrt. 2021. évi meghatározó programjai a társadalmi felelősségvállaláshoz 
kapcsolódóan a következők voltak:

Okosiskola online nyereményjáték
A 2019-es és a 2020-as pályázatok sikerén felbuzdulva az MVM Zrt. 2021 novembe-
rében újra meghirdette az MVM Okosiskola online nyereményjátékot magyarországi 
általános- és középiskolások számára. A játékban résztvevő diákoknak energetikai és 
fenntarthatósági témájú rejtvényeket kellett megfejteniük. A kitöltésben nagy segítsé-
get jelentettek a játék weboldalán létrehozott tudástárban található edukációs videók 
és animációs tartalmak.

A játék célja az volt, hogy a fiatal generáció körében is népszerűsítse az energetikával kapcso-
latos témákat, segítse az információáramlást és a tudatos energiafelhasználás térnyerését.

Tíz magyarországi iskola lett gazdagabb három-három kültéri okoslámpával az MVM 
Csoport online nyereményjátékában. A versenyen – csakúgy, mint 2020-ban – egy online 
kihíváson bizonyíthattak a játékosok, a legjobbak pedig saját iskolájuknak nyerték meg a 
nagy értékű, napelemes világítóeszközöket. A pályázatra összesen 452 nevezés érkezett 
az ország 87 iskolájából, a verseny oldalán, az mvmokosiskola.hu-n keresztül. A nevezők 
több mint negyede budapesti iskola volt, a legtöbb pályázatot, 63-at a fővárosi Tomori 
Pál Általános Iskola diákjai küldték be.

Az iskolánként megnyerhető három napaelemes okoslámpa között két darab négy méter 
magas, illetve egy darab ötméteres található. A lámpákat az iskolák által meghatározott 
helyre telepítik, iskolaudvarra, sportpályára, lebetonozva, azaz minden esetben fixen rögzítve.
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MVM Zenergia
Hatodik alkalommal hívta életre az MVM ZENERGIA elnevezésű nagyszabású koncertet 
az MVM Zrt., amelyre 2021-ben minden eddiginél több támogatói jegyet vásároltak a 
nézők. Új helyszínen, a Budapest Kongresszusi Központban ülve és online közvetítést 
nézve mintegy háromezer néző követte figyelemmel az egyedülálló kulturális progra-
mot. A legismertebb hazai zeneművészeket és változatos zenei műfajokat felvonultató 
koncertet látványos fényfestés, a darabokhoz illeszkedő egyedi vizuális tartalom tette 
még emlékezetesebbé. A zene több ezer szerelmese – a pandémiás helyzet miatt –  
2020-ban csak online élvezhette az utánozhatatlan programot, 2021-ben azonban 
már hibrid módon, vagyis az online közvetítés mellett személyesen is részt vehettek az 
élményben. Gershwin, Orff, Puccini és Paganini mellett Szentpáli Roland, Presser Gábor 
és Goran Bregović szerzeményei és átiratai is felcsendültek az MVM ZENERGIA nyárzáró 
koncertjén. A különleges eseményen öt zenei műfaj, a klasszikus zene, a könnyűzene, a 
jazz, a világzene és a népzene világából jól ismert művek csendültek fel, olyan átiratok-
ban, hangszereken és előadókkal, amelyeket ebben a formában korábban még sosem 
hallhatott a közönség.
 
Az egyedülálló esemény minden évben a komolyzene és a jótékonyság találkozási pontja: 
az MVM a jegyeladásból befolyt teljes összeget 2021-ben is jótékony célra ajánlotta 
fel. Az érdeklődők egész augusztusban szavazhattak az mvmzenergia.hu oldalon, hogy 
mely szervezethez jusson el a koncert bevétele. A több ezer szavazat alapján a Szikra 
Tehetséggondozó Egyesülethez került az összeg, ezzel is támogatva a szervezet mun-
káját, az atipikus, tehetséges, autista gyermekek tehetséggondozását és fejlesztését.

Junior Prima Díj
Az MVM Zrt. támogatásával minden évben 10 fiatal művész kapja meg a Junior Prima 
Díjat magyar zeneművészet kategóriában. Az elmúlt 14 év során már 140 kimagaslóan 
tehetséges fiatal zeneművész vehette át az elismerést és az ezzel járó, fejenként kétmillió 
forintos anyagi támogatást. Az MVM Zrt. 2021-ben is tíz hazai tehetséget díjazott, akik 
2021. november 23-án vehették át a Junior Prima Díjat a MOMkult Színháztermében, 
a pandémiás helyzet miatt rendkívül szűk körben megtartott eseményen. A zsűri tagjai 
ezúttal is a magyar zeneművészet szaktekintélyei közül kerültek ki. 

Az MVM Zrt. kiemelt fontosságúnak tartja, hogy támogassa azokat, akik tudásukkal, 
tehetségükkel gazdagítják az országot. A Junior Prima Díj az ifjú zeneművészek körében 
ma a legnagyobb presztízsű hazai elismerésnek számít. A siker megszületésében segíti 
és inspirálja a fiatal művészeket, hiszen megfelelő anyagi és erkölcsi támogatást biz-
tosít a kibontakozáshoz, amire a tehetség és a kőkemény munka mellett szükség van 
ahhoz, hogy valaki a komolyzenei élet élvonalába kerüljön. Számos Junior Prima Díjazott 
nem csak Magyarországon, hanem külföldön is kiemelkedő művésznek számít, a világ 

legjelentősebb hangversenytermeiben lép fel, hiszen a díj nem csupán pénzbeli juttatás, 
hanem lehetőség is egyúttal, ugródeszka a hírnév felé.

Élménynap
Az MVM Csoport tizennegyedik alkalommal adott át a gyermekek oktatását, fejlesztését 
és gyógyítását célzó adományokat komoly segítő munkát végző civil szervezeteknek. 
A „Legszebb napom!” Élménynap elnevezésű kezdeményezés keretében 2021-ben az 
MVM Csoport összesen 100 millió forinttal támogatott 21 civil szervezetet, így már több 
mint egymilliárd forint támogatást osztott szét az évek során. 

A támogatásban részesülő hátrányos helyzetű és tartósan beteg gyermekek fejlesztését, 
gyógyítását és oktatását segítő alapítványokat idén az energetikai cégcsoport dolgozói 
választhatták ki szavazás útján. 

A járványhelyzet miatt a Millenárison elmaradt a rendezvény, de azokhoz az intézmé-
nyekhez, ahol arra lehetőség volt, kisebb létszámban a szervezők házhoz vitték a gye-
rekeknek a programokat. 

A szavazáson kiválasztott szervezetek a megszokott módon megkapták adományaikat, 
az intézmények gondozásában lévő gyerekeknek szánt szórakoztató programot pedig 
külön erre az alkalomra készült Élménynap kisfilm helyettesítette.
Az egyórás műsorban olyan hazai fellépők szórakoztatták a gyerekeket, mint a  
The Biebers zenekar, Csatai Gergő lufizsonglőr, Kristály Márton vízgömbművész, illetve 
Végh Lajos homokanimációs művész.

A 2021-ben támogatásban részesülő szervezetek: A Tűzoltó utcai Gyermekklinika 
Betegeiért Alapítvány, Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány, Bethesda 
Kórház Alapítvány, Gyermekleukémia Alapítvány, SOS - Gyermekfalu Magyarországi 
Alapítványa, „Bice-Bóca” Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért, Gyermekkori 
Autizmus Alapítvány, Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down 
Alapítvány, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, Zenével a Rákos 
Gyermekekért Alapítvány, Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, 
Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület, Kovács Csongor Alapítvány a Gyengénlátó 
Gyermekekért, „Nem maradsz egyedül” Alapítvány (Sztehlo Gábor Gyermekotthon és 
Fogyatékosokat Befogadó Otthon), Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú 
Alapítvány, „Tölösi Péter” Alapítvány a leukémiás- és tumoros megbetegedésű gyerme-
kek gyógyításáért, Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány, 
,,Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány, Gyermekotthonunkban Élő 
Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány, Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány, 
Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány.

„Ez is MVM” roadshow
Az „Ez is MVM” országos roadshow 2021. szeptember 24. és október 10. között kereste 
fel az ország 19 megyeszékhelyét.
A roadshow-t azzal a céllal indították útjára, hogy felhívja a lakosság figyelmét a cégcso-
portra és annak szerteágazó tevékenységére. A látványos standot a megyeszékhelyek 
leglátogatottabb helyszínein állították fel egy-egy napra, ahol az érdeklődők négy, saját 
fejlesztésű játék applikációval játszhattak és gyűjthettek pontokat, amelyekért cserébe 
a helyszínen ajándékokat vehettek át.

A három hétvégén át tartó roadshow egyszerre két helyszínen zajlott az ország keleti és 
nyugati felén párhuzamosan. A helyszínek: Veszprém, Tatabánya, Székesfehérvár, Győr, 
Szombathely, Zalaegerszeg, Szekszárd, Pécs, Kaposvár, Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, 
Szolnok, Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Eger, Salgótarján és Budapest.

A játékok kérdései, feladatai mind az MVM Csoport szolgáltatásaihoz, tevékenységi terü-
leteihez kapcsolódtak. Valamennyi helyszínen egy db fődíjat, egy Z-Tech ZT-85 típusú 
elektromos kerékpárt sorsoltak ki nap végén azok között, akik regisztrációval játszottak.
Az „Ez is MVM” roadshow egyik eleme annak a kommunikációs aktivitás csomagnak, 
amellyel az MVM célja az volt, hogy megismertesse és tudatosítsa a társaságcsoport 
széleskörű tevékenységi körét és szolgáltatásait a közvéleménnyel.
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MVM Edison
Autózás helyett EthiCoin-okkal kerékpározásra ösztönző applikáció, sharing economy-n 
alapuló házhoz szállító szolgáltatás, valamit egy, a komposztálás új módját megte-
remtő innováció is szerepelt az ötödik MVM EDISON startup verseny nyertesei között. 
A program története során – a 2021-es versenyt is beleszámítva – már több mint 700 
pályázat került a zsűri asztalára, az öt év döntőiben szereplő 32 csapat egy egyedi 
mentorprogramban vett részt, a dobogóra pedig 13 nyertes csapat álhatott az elmúlt 
fél évtizedben. Idén már két projektérettségi fázisban, számos újragondolt kategóriában 
– többek közt az iparág jövőjét meghatározó megoldások, FinTech-fejlesztések, vagy a 
jövő otthonait, városait forradalmasító ötletek –, valamint nemzetközi nevezési lehetőség 
mellett jelentkezhettek a csapatok. 

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is az online térben megrendezett döntő ötlet fázis kate-
góriájában az első helyen az autózás helyett kerékpározásra ösztönző applikációt kínáló 
Ethicoin végzett, a csapattagok ötmillió forint támogatásban részesültek. A második 
helyezett az Tourmix csapata lett, sharing economy-n alapuló házhoz szállító szolgáltatá-
sukkal, ők hárommillió forint támogatást kaptak. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
a GreenIT csapata állhatott fel, akik a komposztálás új módját megteremtő innováció-
jukkal érdemelték ki az egymillió forint jutalmat. Az érettebb fázisban járó megoldások 
közül a Labshare ipari validációs tesztek „Airbnb-jeként” szolgáló platformja bizonyult 
a legjobbnak, így ők ötmillió forint támogatásban részesültek. 

MVM Edison Junior
Az MVM Csoport stratégiájának alapeleme a folyamatos innováció, illetve az ener-
getikához köthető újító ötletek felkutatása, amelyek elengedhetetlen eszközei a 
folyamatos fejlődésnek. 

Az EDISON startup verseny sikerén felbuzdulva, a tavalyi évben a pályázatot már gyerekek 
számára is meghirdette az MVM, amit szintén nagy érdeklődés övezett. A program célja – a 
márkaismertség növelésén túl – a figyelem felkeltése ebben a korosztályban is, a fiatalabb 
generáció ösztönzése az újító ötletek megvalósítására, a kísérletezésre. Mindez a 6-14 éves 
korosztályra szabott, játékos formában valósult meg, értékes nyereményekkel díjazva a legki-
emelkedőbb ötleteket. A pályázatra közel 230 kreatív pályamű érkezett a három kategóriában. 

2021-ben az MVM Zrt. megújította, a korábbi év tapasztalatait beépítve a korosztályt 
szétválasztotta két korcsoportra (6-10 és 11-14 év), valamint újabb kategóriákat vezetett 
be, valamint több nyereményt osztott ki. 

A pályamunkák értékelésekor ismét kiemelt szempont volt, hogy az adott ötlet milyen 
egyedi élethelyzet szülte problémára nyújthat megoldást, mennyire tekinthető a pályázó 

saját ötletének, valamint mennyire kreatív választ jelent a megszokott logikához, gon-
dolkodásmódhoz képest. 2021-ben is közel 100 érvényes pályamű érkezett.

Összesen 18 ötletet ismert el az MVM Edison Junior ötletpályázat zsűrije: porolórobot, 
okos gardróbszekrény, szemétválogató gép és intelligens közvilágítási ötletek is beke-
rültek a nyertesek közé.

Az MVM koncertek hangversenysorozat
Az MVM Zrt. hosszú évek óta a művészetek, kiemelten a komolyzene elkötelezett híve 
és támogatója. A társaságcsoport és a Jakobi Koncert 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. 2021-ben ismét névadó szponzora volt az 
MVM Koncertek hangversenysorozatnak, amelynek keretében több mint 33 komolyzenei 
koncert csendült fel 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 számos 
kiváló zongoraművész, úgymint Balázs János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas zon-
goraművész, Ránki Dezső, ifj. Balázs Elemér, Kovács Gergely, Farkas Gábor, Grigorij 
Szokolov, Jevgenyij Koroljov, Várjon Dénes, Dráfi Kálmán, Érdi Tamás, Balogh Ádám, 
Andrej Korobejnyikov. Színpadra lépett a hárfaművészet hazai színe-java, úgymint Vigh 
Andrea hárfaművész (a Zeneakadémia rektora), Razvaljajeva Anasztázia és Tatiana 
Repnikova hárfaművészek; s mellettük még hosszan lehetne sorolni az itt bemutatkozott, 
nemzetközi hírű, kiváló zeneművészek társaságát.

Múzeumi programok múzeum+, Borszerdák, és „Cézanne-tól Malevicsig” című kiállítás
Az MVM Zrt. évek óta elkötelezett támogatója a Kultúra 2008. Kft által szervezett 
programsorozatnak, amely főként a Szépművészeti Múzeumban és a Magyar Nemzeti 
Galériában valósul meg. 2021-ben egy három fő pilléren nyugvó programsorozatot 
szponzorált az MVM Csoport. Ennek keretében valósult meg a már ismert Múzeum+ 
programsorozat, amely a Múzeum tárlatában bemutatott műtárgyakhoz rendhagyó, más 
művészeti ágat (pl. tánc/performance) kapcsol és mutat be a legínyencebb közönségnek. 
A nyári hónapokban és koraősszel rendezték meg a „Borszerdák” esemény sorozatot, ahol 
a tárlatvezetések borkóstolókkal voltak összekötve, együtt alkotva egy kiváló művészeti 
és gasztronómiai produkciót. Majd az évet a „Cézanne-tól Malevicsig” című kiállítás zárta, 
amelyet 2022. február közepéig tekinthetnek meg az érdeklődők az MVM támogatásával.

Cziffra György fesztivál
Az MVM 2021-ben is fő támogatóként segítette a Cziffra György Fesztivál megvaló-
sítását. A Fesztivál koncepciója, hogy a nemzetközi klasszikus zenei élet legnagyobb 

művészeivel a legmagasabb zenei értékeket képviselve minden korosztály számára 
magas presztízsű és igényes eseményeket hozzon létre, valamint innovatív eszkö-
zökkel a mai kor fiataljait is képes legyen megszólítani. A zeneművészeti koncerteken 
kívül tudományos estet és képzőművészeti kiállításokat is megrendeztek. A Fesztivál a 
magyar kulturális örökség ápolását tartja szem előtt, de kiemelt figyelmet fordít a fiatal 
tehetségek felkarolására is díjak és mesterkurzusok formájában. 2021-ben a következő 
kiváló művészek mutatkoztak be az esemény színpadán: Bogányi Gergely (zongora), Dráfi 
Kálmán (zongora), Mocsári Károly (zongora), Balázs János (zongora). Lehetőséget kaptak 
fellépésre a Cziffra Fesztivál Ifjú Tehetség-díjasai, úgymint Ábrahám Orsolya (fuvola), 
Báró Lili (hegedű), Kokics Dorina Fanni (klarinét), Gyúró András (ütőhangszerek), Kovács 
Bernadett (zongora), Orbán Zsuzsanna (zongora), Richter Edit (zongora), Termes Rita 
(zongora). Említésre méltó továbbá a ZongOpera - Miklósa Erika és Balázs János est, 
a számos további, összesen tizennégy, az MVM Csoport támogatásának köszönhetően 
megvalósuló színvonalas produkció közül.

Ferencvárosi Torna Club
A Ferencvárosi Torna Clubot (FTC) 2019-től támogatja az MVM Csoport. Az MVM Zrt. 
és a legnagyobb hazai sportklub stratégiai együttműködési megállapodása értelmében 
az energetikai vállalat logója a legtöbb szakosztály mezére felkerült. 
Az MVM logója megjelenik többek közt a klub labdarúgó-, kézilabda- és jégkorongme-
zein, illetve a zöld-fehér férfi vízilabdacsapat úszósapkáján, fürdőnadrágján is, összesen 
több mint 20 szakosztály versenyruházatán. 
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Az MVM-szponzoráció kiterjed az FTC kisebb és nagyobb szakosztályaira is, a szinkro-
núszástól az ökölvíváson át az atlétikáig, vagy éppen a női akrobatikus tornáig. A szpon-
zorációs megállapodás értelmében az együttműködés az érintett szakosztályok U14-U18 
utánpótlás, felnőtt, illetve férfi és női sportolóinak támogatását is tartalmazza. 
2021-től a Groupama Arénában már az energetikai cégcsoport nevét viselő MVM Gold 
szektorból is végig lehet szurkolni a meccseket. Az MVM Zrt. a támogatás fejében az 
FTC Népligeti Sportközpontjának névadója lett (FTC–MVM Sportközpont), illetve a több 
ütemben, 2023-ig megvalósuló Fradiváros nevébe is bekerül az állami vállalat neve 
(FTC–MVM Fradiváros). Ezen túl a csapat labdarúgóstadionjában, edzőpályáin, edzőter-
meiben, a pályák menti reklámfelületeken (perimétereken), molinókon, kijelzőkön, a klub 
médiafelületein, hírleveleiben, online és socialmedia-csatornáin jut megjelenési lehető-
séghez az MVM, valamint egyes további létesítmények névadási jogaival is élhet majd.

Környezet- és természetvédelmi programok
Az MVM Csoport több tagvállalata is szervezett dolgozói számára nagy sikerű veszé-
lyeshulladék-gyűjtési napot.

Az MVM Services Zrt. által két budapesti és egy szegedi helyszínen szervezett gyűjtés 
során 2021-ben több, mint 4 tonna veszélyes hulladék gyűlt össze.

MVM Services Zrt. budapesti és szegedi telephelye a legeredményesebb nagyválla-
lati kategóriában díjat nyert a Passzold vissza Tesó! használt mobiltelefon és tablet 
gyűjtő kampányban, a társaság nyereménye egy egyéves időtartamra szóló csimpánz- 
örökbefogadás lett.

Együttműködés Önkormányzatokkal és Önkormányzatokat képviselő 
szervezetekkel
Az MVM Zrt. fontosnak tartja, hogy tevékenysége során önkormányzati programokat 
támogasson, hiszen az ilyen típusú aktivitások jelentősen hozzájárulhatnak a vállalatra 
vonatkozó pozitív kép kialakításához. 2021-ben folytattuk együttműködésünket ‒ a 
Megyei Jogú Városok Szövetségével. A szervezet célkitűzése a megyei jogú városok 
önkormányzati jogainak kollektív képviselete, érdekérvényesítésének előmozdítása, 
valamint az önkormányzati működés fejlesztése. Több önkormányzat érdekképviseletét 
végző további szervezetek működését is támogatta a vállalatcsoportunk, például a Magyar 
Faluszövetséget, a Kisvárosok Szövetségét, a Községek és Kistelepülések Országos 
Önkormányzati Szövetségét segítettük működésében és programjaik megvalósításában.

Az innováció támogatása
Az MVM Zrt. 2021-ben a korábbi évhez hasonlóan több olyan program, esemény 
támogatása mellé állt, amely az innovációt, a start-up programokat helyezte előtérbe. 
A teljesség igénye nélkül segítette többek között a Járműmérnökök Egyesülete által 
szervezett ,,Formula Student EAST" konstrukciós verseny megrendezését; és támogatta 
a Műszaki Egyetem Gépészmérnök Hallgatóiért Egyesületet, hogy megépülhessen és 
nemzetközi versenyeken startolhasson napelemes versenyhajójuk. Mindezen programok 
segítik a jövő generációja újító gondolkodásának fenntartását.

Családi programok
Az MVM Csoport a pandémiás veszélyhelyzet miatt a korábbi személyes jelenlétű családi 
programokat újragondolta, és az online térbe költöztette át azokat. Az online tanítás, 
az eltérő munkarendben történő helytállás többlet terhet rótt a kollégákra, ezért az 
online programok során az MVM próbált a család minden tagjára gondolni, támogatni 
kikapcsolódásukat, töltődésüket. Húsvétkor és Mikuláskor a műsorokat korosztályokra 
bontva szervezte meg a társaság, gondolva a különböző korú gyerekekre, de a szülőkre is.  
Az online aktivitások során fontos a cégcsoport családbarát hozzáállását 
erősíteni, amelyekbe a nem aktív, de állományban lévő kismamákat is 
rendszeresen bevonásra kerülnek.

Közpolitika
Az MVM Csoport támogatja a munkatársak minden olyan közéleti szereplését, amely az 
MVM Csoport hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti. Különösen támogatja a munkáltató, 
hogy a munkavállalók szakterületükön részt vegyenek a tudományos életben, a szakmai 
érdekképviseleti körökben, ahol a munkáltató pozitív megítélését erősíthetik. Mindazonáltal 
tilos a társaság nevében bármely fórumon – beleértve a munkahelyet is – politikai nézetet 
kifejteni, állásfoglalást tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozásban és megállapodá-
sokban foglaltakkal össze nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint pontatlan információt 
adni. Az MVM Csoport tehát nem korlátozza a munkavállalók – munkahelyen kívüli és 
munkaidőn túli – politikai szerepvállalását, de ilyen esetekben nem használhatják az MVM 
Csoport nevét, elérhetőségeit, kommunikációs csatornáit, és a politikai tevékenység nem 
állhat ellentétben az MVM Csoport érdekeivel. A közéleti, politikai szerepvállalással, illetve 
megnyilvánulásokkal kapcsolatos elvárásokat az MVM Csoport Etikai Kódexe jelöli ki.

Az MVM Csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati, területi 
és helyi szervekhez felelős szervezetként proaktív módon viszonyul.

Az MVM Csoport folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az állami szervekkel, 
intézményekkel. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisztességes módon, a törvényeket 
és előírásokat betartva jár el, csak a jogszabályok által megengedett eszközöket hasz-
nálja. Az előző évekhez hasonlóan 2021-ben sem közvetlenül, sem közvetett módon 
nem nyújtott pénzbeli és természetbeni politikai hozzájárulásokat.
Az MVM Csoport szponzoráltjaitól megköveteli, hogy személyük, illetve az általuk 
rendezett rendezvények/megjelentetett kiadványok mindennemű politikai állásfogla-
lástól 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 együttmű-
ködés Csoporton belüli összehangolása érdekében a magyar és nemzetközi szabályozó 
hatóságokkal, valamint államigazgatási, európai uniós és nemzetközi szervekkel egyez-
tetéseket bonyolít le az MVM Csoport.

Társadalmi-gazdasági megfelelés
Az MVM Csoport mindig szem előtt tartotta a hazai jogszabályi kör-
nyezetnek való megfelelést, ami a társadalmi és gazdasági területre 
is kiterjed. A cégcsoport számára elsődleges fontosságú alapelv a 
minőségbiztosítási politikájában is le van fektetve, a csoport az összes szabályozási szint-
jén megjelenik, és a tevékenység erre alapul. Ennek alapján a vezetőség is elkötelezett 
ezek betartása iránt, és csoportszinten is folyamatosan nyomon követik és nyilvántartják 
a felmerülő eljárásokat.

Ahogyan az már a Gazdaság fejezetben is említésre került, a MVM Csoport gazdasági 
teljesítményéről minden évben konszolidált beszámoló készül, ezen túlmenően 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 társadalmi 
párbeszédre, a társadalmilag fontos ügyek támogatására, előmozdítására.

2021-ben az MVM Csoport összesen 125 M Ft bírság fizetésére volt kötelezett gazda-
sági, társadalmi és egyéb fizetési kötelezettségek területén. Az összes bírsággal zárult 
ügy száma 255 db volt. 

GRI KP103-1

GRI KP103-2

GRI KP103-3

GRI TGM103-1

GRI TGM103-2

GRI TGM103-3

GRI 415-1

GRI 419-1
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Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ügyfélelégedettség
Az MVM Csoport ügyfélszerződésének darabszámát a 40. táblázat mutatja be (2021. 
december 31-i állapot):

GRI H103-1

GRI H103-2

GRI H103-3

GRI EU3
GRI 102-44

Ügyfelek típusa Szerződések száma (db)

Lakossági ügyfelek 8 347 939

Ipari és kereskedelmi ügyfelek 378 685

Közületi / intézményi ügyfelek 15 820

DSO – Elosztó hálózati engedélyes ügyfelek 11

TSO – Villamosenergia-rendszerirányító és üzemeltető 
ügyfelek

6

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ügyfélszolgálati módok
Az erőművek, fűtőerőművek által megtermelt villamos-energia értékesítése az MVM 
Csoport kereskedő leányvállalatán, az MVM Partner Zrt.-n keresztül történik, míg a 
fűtőerőművek és fűtőművek által megtermelt hőenergia értékesítése minden esetben 
a helyi távhő szolgáltatónak történik (pl. az MVM MIFŰ Kft. esetében 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 Hivatal által meghatározott 
áron történik.

A termelési adatokhoz, a rendelkezésre álló szabályozó kapacitásokhoz, a piaci 
árakhoz, valamint az üzemviteli eseményekhez a hozzáférések az interneten keresz-
tül mindenki számára biztosítottak (https://www.mavir.hu/web/mavir/adatpublikacio;  
https://www.insideinformation.hu/hu/pubpages/newslistmain.aspx).

A fentieken túl az MVM Csoportban a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ener-
getikai szakreferensek elkészítik az éves riportokat, amelyek a társaságok honlapjain 
hozzáférhetőek.
Az erőművek, fűtőerőművek, fűtőművek által megtermelt energia elszámolása akkreditált 
elszámoló mérőkkel történik a szerződésekben rögzített átadási pontokon.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. minden ügyfele számára lehetővé teszi az 
egyszerű és gyors hozzáférést szolgáltatásaihoz. Ennek érdekében országos ügyfélszol-
gálati hálózatot (állandó-, és fiókirodai hálózatot), telefonos ügyfélszolgálatot üzemel-
tet, valamint írásban (e-mailben, online ügyfélszolgálaton, elektronikus ügyintézéssel 
és postai levélben) 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, könnyen hozzáférhető, gyors ügyintézést biztosítanak ügyfelei részére.

2021 szeptemberétől jelentősen, 1,9 millióval bővült a társaság villamos energia szol-
gáltatását igénybe vevő ügyfelek száma az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. egye-
temes szolgáltatói ügyfélkörének átvételével. Ezen ügyfélkör kiszolgálására bővült az 
ügyfélszolgálati irodák száma, a telefonos és a háttér ügyfélszolgálati tevékenységet 
végző munkatársak köre.

A társaság egyik fő törekvése, hogy a földgáz- és villamos energia szolgáltatásban ellá-
tott közel 6 millió ügyfele számára egykapus ügyintézési lehetőséget biztosítson. Ennek 
szellemében fejleszti online és offline csatornáit, dolgozik az egységes arculatú személyes 

ügyfélszolgálatok kialakításán, ahol ügyfeleik valamennyi villamos energia-, és földgáz-
szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyüket egy helyen, kényelmesen és gyorsan elintézhetik.

Kiemelt ügyfélszolgálati irodáik megújítása során törekszenek arra, hogy az ügyféltér 
modern, az értékesítést segítő kialakítása is növelje az ügyfélélményt. Az első ilyen iroda 
kivitelezése 2021-ben megkezdődött.

Elkötelezettek a digitális csatornák fejlesztésében, melyre vonatkozó ügyféligényt jól 
mutatja az, hogy ügyfeleik közel harmada választotta az e-számlát, és széles körben 
alkalmazzák az elektronikus számlafizetési lehetőségeket. A 2021-es évben bevezetésre 
került az egységes és ügyfélbarát beléptetést lehetővé tevő online ügyfélszolgálatuk 
és mobil applikációjuk. 

Ügyfélelégedettség
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a magas szintű ügyfélelégedettséget és ügy-
félélményt minőségbiztosítási rendszer működtetésével, az ügyfélszolgálati csatornák 
forgalmának folyamatos monitorozásával, riportálásával, valamint a vonatkozó jog-
szabály által előírt minőségi mutatók tartásával biztosítja. Kiemelten fontos értékelési 
szempontok az ügyfélelégedettség felmérések, valamint a piackutatások eredményei, 
amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli fejlesztésekhez.

A tagvállalat 2021-ben is elvégezte az azonnali ügyfélelégedettség mérést, mely során 
a telefonos, személyes, e-mailes és online ügyintézést követően ügyfeleinek lehetősége 
van egy 1-10-ig terjedő skálán értékelni az ügyfélkiszolgálás minőségét. A felmérés 
eredménye alapján ügyfeleik 80%-a elégedett volt az ügyintézés minőségével.
Továbbra is számos olyan fejlesztést tervez tapasztalatait és a bővülő technikai lehető-
ségeket felhasználva, melyek választ adnak a közeli és távolabbi jövő digitális kihívásaira 
és változó ügyféligényeire.

40. táblázat. Az MVM Csoport ügyfélszerződéseinek száma (tartalmazza az innogy 
tagvállalatok adatai is)

ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI 
KÖSZÖNTŐ BEVEZETŐ AZ MVM CSOPORT 

INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL
AZ MVM CSOPORT 

BEMUTATÁSA GAZDASÁG KÖRNYEZETVÉDELEM GRI TARTALMI INDEX MELLÉKLETEKTÁRSADALOM 



GRI TARTALMI INDEX



MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉS 2021 109

GRI TARTALMI INDEX

ÁLTALÁNOS INDIKÁTOROK 2016

Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

Általános indikátorok (2016)

102-1 A szervezet neve MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt.) 109

102-2 A Társaságcsoport tevékenysége (társaságok bemutatása) További információ található az egyes tagvállalatok honlapjain.
19-21
22-24

102-3 A Társaságcsoport központjának székhelye 1031 Budapest, Szentendrei út 207–209. 109

102-4 A működés helyszínei 22-24

102-5 Tulajdonviszonyok és jogi forma 21

102-6 Kiszolgált piacok
22-24

28

102-7 A jelentéstevő szervezet mérete
21-24
40-41
92-93

102-8 Alkalmazottakra és más dolgozókra vonatkozó információk 92-93

102-9 Az ellátási lánc bemutatása 49

102-10 A szervezetben vagy ellátási láncában történt jelentős változások 49

102-11 Az elővigyázatosság elvének érvényesülése a szervezet tevékenysége során 30

102-12 Külső kezdeményezések A mellékletben található 130-131

102-13 Tagság egyesületekben A mellékletben található 130-131

EU1 Beépített teljesítmény, primer energiaforrások szerinti bontásban 42

EU2 Megtermelt energia mennyisége primer energiaforrások szerinti bontásban 43

EU3 Lakossági, ipari, közületi és kereskedelmi ügyfelek száma 107

EU4 Távvezetékek hossza 25 9(9.4)

EU5 Kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységek, kereskedelmi rendszerek szerinti bontásban 45-48

102-14 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata 3-4

GRI 102-55
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

102-15 Kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek

13-18, 
31-36, 

69  
92

7, 8, 9, 12, 13

102-16 Értékek, alapelvek, standardok és viselkedési normák 28 5 (5.1) 16 (16.3)

102-17 Mechanizmusok az etikai kérdésekhez kapcsolódó kérdések és aggályok megfogalmazásához 28 5.1 16 (16.3)

102-18 Irányítási struktúra 26-27

102-20 Felelős felsővezető a gazdasági, környezeti és társadalmi témákban 27

102-25 Összeférhetetlenség 27 16 (16.5)

102-40 Érintett csoportok listája 7-8

102-41 Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak aránya 97 16 (16.7), 8.8

102-42 Az érintettek azonosítása és kiválasztása 7-8

102-43 Az érintetti párbeszéd megközelítése
Az Érintetti Fórum résztvevőinek listája  

adatvédelmi okok miatt nem kerül bemutatásra.
7-9

102-44 Kulcsfontosságú témák és aggályok
9

 13-18  
107

102-45 A pénzügyi kimutatásokban konszolidált vállalatok 11

102-46 A Jelentés tartalmának és a témák határainak meghatározása 7-11

102-47 Lényeges témák listája 9-10

102-48 Információk újraközlése Az adott információknál közölve.
40

77-78

102-49 Változások a jelentéstételben 10

102-50 Jelentéstételi időszak 5

102-51 A legutóbbi Jelentés dátuma 5

102-52 Jelentéstételi ciklus 5

102-53 Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel kapcsolatban 5

102-54 Nyilatkozat a GRI Standardsnak való megfelelésről 10 12.6

102-55 GRI tartalmi index
5

109-118
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

102-56 Külső tanúsítás 10

MVM-1 Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló

A mellékletben található.

127-130

MVM-2 Az MVM Csoport 2021. évi konszolidált pénzügyi helyzet kimutatása 120-121

MVM-3 Az MVM Csoport 2021. évi konszolidált átfogó jövedelemkimutatása 122-123

MVM-4 Az MVM Csoport 2021. évi konszolidált cash flow kimutatása 124-126

MVM-6
Legfontosabb 2021. évi környezeti beruházások rövid bemutatása, az azokkal  
kapcsolatos ráfordítások ismertetésével

53-56 9 (9.4)

MVM-7 A panaszkezelési folyamatban kezelt környezeti hatások miatt érkezett panaszok száma 90

MVM-8 KIR rendszer megléte 30

MVM-9 Az MVM Csoport akvizícióinak bemutatása 39 11 (11.6)

MVM-10 Az MVM Csoport által nyújtott támogatások 102

MVM-11
Az MVM Csoport alternatív hajtású gépjármű állománya (személy-, valamint 3,5 t alatti  
haszongépjármű)

62
8 (8.4),  

 11 (11.6)

A korrupció kiküszöbölése mint lényeges téma (2016) 16 (16.5)

Korr103-1 A korrupció kiküszöbölése mint lényeges téma magyarázata és határai 29

Korr103-2 A korrupció kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 29

Korr103-3 A vezetői megközelítés értékelése 29

205-3 Korrupciós események száma és a megtett intézkedések 29 16 (16.5)

A versenyellenes viselkedés mint lényeges téma (2016)

VE103-1 A versenyellenes viselkedés mint lényeges téma magyarázata és határai 29-30

VE103-2 A versenyellenes viselkedéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 29-30

VE103-3 A vezetői megközelítés értékelése 29-30

206-1
Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések  
megszegésével kapcsolatos jogi eljárások

29-30

A környezetvédelmi megfelelés mint lényeges téma (2016)

KVM103-1 A környezetvédelmi megfelelés mint lényeges téma magyarázata és határai
30
 90
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

KVM103-2 A környezetvédelmi megfeleléssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei
30
 90

KVM103-3 A vezetői megközelítés értékelése
30
 90

307-1 Környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások megsértése 90

Gazdasági teljesítmény mint lényeges téma (2016)

GT103-1 A gazdasági teljesítmény mint lényeges téma magyarázata és határai 38-39

GT103-2 Gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 38-39

GT103-3 A vezetői megközelítés értékelése 40

201-4 Az államtól kapott pénzügyi támogatás 41

EU11 Hőerőművek átlagos termelési hatásfoka primer energiaforrások szerinti bontásban 44

EU12 Az átviteli és elosztó hálózat veszteségei 44

Piaci jelenlét mint lényeges téma (2016)

PJ103-1  A (munkaerő)piaci jelenlét mint lényeges téma magyarázata és határai 41-42

PJ103-2  A (munkaerő)piaci jelenléttel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 41-42

PJ103-3 A vezetői megközelítés értékelése 41-42

202-2 A helyiek aránya a felső vezetésben a szervezet jelentősebb/főbb telephelyein. 41-42

A rendelkezésre állás és megbízhatóság mint lényeges téma 

RA103-1 A rendelkezésre állás és megbízhatóság mint lényeges téma magyarázata és határai 57-58 7 (7.1)

RA103-2, EU6 A rendelkezésre állással és megbízhatósággal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 57-58 7 (7.1)

RA103-3 A vezetői megközelítés értékelése 57-58

EU10 Hosszú távon tervezett kapacitásnövelés és várható igénynövekedés 63
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 63

FO103-2, EU7 A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlatával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 63

FO103-3 A vezetői megközelítés értékelése 63
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

A kutatás és fejlesztés mint lényeges téma

KF103-1 A Kutatás és fejlesztés mint lényeges téma magyarázata és határai 50-52
8 (8.3) 
9(9.5)

KF103-2, EU8 A Kutatás és fejlesztéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 50-52
8 (8.3)  
9 (9.5)

KF103-3 A vezetői megközelítés értékelése 50-52

A nukleáris erőmű leszerelése mint lényeges téma 

NU103-1 A nukleáris erőmű leszerelése mint lényeges téma magyarázata és határai 64-66

NU103-2, EU9 A nukleáris erőmű leszerelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 64-66

NU103-3 A vezetői megközelítés értékelése 64-66

Az anyagok mint lényeges téma (2016)

A103-1 Az anyagok mint lényeges téma magyarázata és határai 69-70 12 (12.4)

A103-2 Az anyagokkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 69-70

A103-3 A vezetői megközelítés értékelése 69-70

301-1 A felhasznált anyagok tömege vagy térfogata 69-70 8 (8.4)

301-2 Újrahasznosított alapanyagok 69-70

Az energia mint lényeges téma (2016)

En103-1 Az energia mint lényeges téma magyarázata és határai 71-72

En103-2 Az energiával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 71-72

En103-3 A vezetői megközelítés értékelése 71-72

302-1 Energiafelhasználás a szervezeten belül 71-72

7 (7.2) 
8 (8.4) 

12 (12.2) 
13 (13.3)

302-3 Energiaintenzitás 73

OG3 Megtermelt megújuló energia forrásonként
A Magyar Földgáztároló Zrt. nem rendelkezik megújuló  

energiatermelő kapacitással.
114 7(7.2)
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

Víz és folyékony kibocsátás mint lényeges téma (2018)

Víz103-1 A víz és folyékony kibocsátás mint lényeges téma magyarázata és határai 73-74

Víz103-2 A vízzel és folyékony kibocsátással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 73-74

Víz103-3 A vezetői megközelítés értékelése 73-74

303-3 Vízkivétel (vízkinyerés) 73-74 6 (6.3)

303-4 Vízkibocsátás 74

A légnemű kibocsátás mint lényeges téma (2016)

Lég103-1 A légnemű kibocsátás mint lényeges téma magyarázata és határai 74-75

Lég103-2 A légnemű kibocsátással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 74-75

Lég103-3 A vezetői megközelítés értékelése 74-75

305-1 Közvetlen (Scope 1) ÜHG kibocsátás 75-77

305-2 Vásárolt energia közvetett (Scope 2) ÜHG kibocsátása 77

305-4 ÜHG intenzitás 78

305-7 Légszennyező anyagok kibocsátása típus és mennyiség szerinti bontásban 78

Hulladék mint lényeges téma (2020)

Hull103-1 A hulladék mint lényeges téma magyarázata és határai 79-80

Hull103-2 A hulladékkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 79-80

Hull103-3 A vezetői megközelítés értékelése 79-80

306-3 A keletkező hulladék mennyisége típus szerinti bontásban 79
3 (3.9) 

12 (12.4)

306-4 A hasznosított hulladékok 79-80

306-5 Az ártalmatlanításra kerülő hulladékok 80

OG5 Szénhidrogén kitermelés során keletkező víz mennyisége és az elhelyezés módja 74 6 (6.3) 

OG7 A fúrási hulladékok, iszapok mennyisége, és az elhelyezésre, kezelésre vonatkozó stratégiák. 77 6 (6.3)

A biodiverzitás mint lényeges téma (2016)

Bio103-1 A biodiverzitás mint lényeges téma magyarázata és határai 84-89 

Bio103-2 A biodiverzitással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 84-89 
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

Bio103-3 A vezetői megközelítés értékelése 84-89 

304-2 A tevékenységek, termékek és szolgáltatások biodiverzitásra gyakorolt jelentős hatásai 84-89 15 (15.1, 15.5)

A beszállítók környezeti értékelése mint lényeges téma (2016)

KÉrt103-1 A beszállítók környezeti értékelése mint lényeges téma magyarázata és határai 89-90

KÉrt103-2 A beszállítók környezeti értékelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 89-90

KÉrt103-3 A vezetői megközelítés értékelése 89-90

308-1 Környezetvédelmi kritériumok alapján megvizsgált új beszállítók aránya 90

Foglalkoztatás mint lényeges téma (2016)

F103-1 A foglalkoztatás mint lényeges téma magyarázata és határai 92-93 8(8.8)

F103-2 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 92-93

F103-3 A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 92-93

401-1
A teljes munkaerő fluktuáció korcsoport és nem szerinti bontásban,  
abszolút értékben és viszonyszámokban

94

EU15
A mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt ill. tíz éven belül elérő  
munkavállalók száma alkalmazotti kategóriánként

95

Munkavállalók és a vezetőség kapcsolata mint lényeges téma (2016)

MV103-1 A Munkavállalók és a vezetőség mint lényeges téma magyarázata és határai 97-98

MV103-2 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 97-98

MV103-3 A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 97-98

402-1 Minimális értesítési idő a szervezeti változások kapcsán 98 8 (8.8)

Munkahelyi egészség és biztonság mint lényeges téma (2018)

ME103-1 A munkahelyi egészség és biztonság mint lényeges téma magyarázata és határai 95-96

ME103-2 A munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 95-96

ME103-3 A munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 95-96

403-1 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (irányítási) rendszer 96

403-2 A veszély meghatározása, kockázatértékelés és esemény kivizsgálás 97 8 (8.8)

403-3 Munkahelyi egészségügyi szolgáltatások 96
3  (3.8) 
8 (8.8)
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

403-4 A munkavállalók részvétele, konzultáció és kommunikáció a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról 96
3  (3.8) 
8 (8.8)

403-5 Munkahelyi egészség és biztonság témában tartott képzések 96
3 (3.4) 
8 (8.8)

403-6 A munkavállalók egészségének elősegítése 95-96
3 (3.4) 
8 (8.8)

403-7 Az üzleti kapcsolatokkal közvetlenül összefüggő munkavédelmi hatások megelőzése és enyhítése 97

403-9 Munkához kapcsolódó sérülések 96-97

Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz mint lényeges téma 

KV103-1 A katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz mint lényeges téma magyarázata és határai 98-99

KV103-2
A katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos  
vezetői megközelítés és elemei

98-99

KV103-3
A katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos  
vezetői megközelítés értékelése

98-99

EU21
Készenléti tervezési intézkedések, katasztrófa/vészhelyzeti kezelési tervek  
és képzési programok, valamint helyreállítási tervek

98-99 6 (6.3)

Vészhelyzeti felkészültség mint lényeges téma

VF103-1 A vészhelyzeti felkészültség mint lényeges téma magyarázata és határai 99-100

VF103-2 A vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 99-100

VF103-3 A vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 98-100

Folyamatbiztonság

FB103-1 A folyamatbiztonság mint lényeges téma magyarázata és határai 100

FB103-2 A folyamatbiztonsággal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 100

FB103-3 A folyamatbiztonsággal kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 100

OG13 A folyamatbiztonsági események száma (külön a Tier 1 és Tier 2), üzleti tevékenységenként 100

Fogyasztók egészsége és biztonsága

FEB103-1 A fogyasztók egészsége és biztonsága mint lényeges téma magyarázata és határai 100

FEB103-2 A fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 100
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

FEB103-3 A fogyasztók egészségével és biztonságával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 100

EU25
A szervezet berendezéseihez köthető lakossági sérülések és halálesetek száma, ide értve az eljárásokat és azok kime-
netelét

100

Személyes adatok védelme (2016)

SZAV103-1 A személyes adatok védelme mint lényeges téma magyarázata és határai 28

SZAV103-2 A személyes adatok védelmével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 28

SZAV103-3 A személyes adatok védelmével kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 28

418-1 Az ügyfelek személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma 28

Képzés és oktatás, mint lényeges téma (2016)

KO103-1 A képzés és oktatás, mint lényeges téma magyarázata és határai 101 4 (4.4)

KO103-2; EU14 A képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 101 4 (4.4)

KO103-3 A képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 101 4 (4.4)

404-2 A munkavállalók képességei fejlesztését és a váltást segítő programok 102

Hátrányos megkülönböztetés és kiküszöbölése (2016)

HM103-1 A hátrányos megkülönböztetés és kiküszöbölése mint lényeges téma magyarázata és határai 102

HM103-2 A hátrányos megkülönböztetéssel és kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 102

HM103-3 A hátrányos megkülönböztetéssel és kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 102

406-1 A hátrányos megkülönböztetéssel járó esetek száma, illetve a kiküszöbölésüket célzó intézkedések 102

Helyi közösségek, mint lényeges téma

HK103-1 A helyi közösségek, mint lényeges téma magyarázata és határai 102-106

HK103-2 A helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 102-106

HK103-3 A helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 102-106

EU20 Helyi lakosok áttelepítésével kapcsolatos hatások kezelése Az MVM Csoportban 2021-ben nem került sor a lakosság áttelepítésére. 102-106

OG11 A leszerelt vagy leszerelés alatt álló telephelyek 66

Közpolitika, mint lényeges téma (2016)

KP103-1 A közpolitika, mint lényeges téma magyarázata és határai 106

KP103-2 A közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 106
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Indikátor száma Leírása Megjegyzés Oldalszám SDG cél

KP103-3 A közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 106

415-1 Politikai hozzájárulások 106

Hozzáférés, mint lényeges téma 

H103-1 A hozzáférés mint lényeges téma magyarázata és határai 107

H103-2 A hozzáférés témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 107

H103-3 A hozzáférés témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 107

EU30 Átlagos rendelkezésre állás 58-59

Társadalmi gazdasági megfelelés mint lényeges téma (2016)

TGM103-1 A társadalmi gazdasági megfelelés mint lényeges téma magyarázata és határai 106

TGM103-2 A társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei 106

TGM103-3 A társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése 106

419-1 Törvények és szabályok megszegése a társadalmi és gazdasági területen 106
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Az MVM Csoport 2021. évi konszolidált pénzügyi helyzet kimutatása 

Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás (M Ft-ban) Megj. III.* 2021.12.31 2020.12.31

Ingatlanok, gépek és berendezések 1. 2 197 677 2 164 737

Befektetési célú ingatlanok 2. 668 246

Goodwill 3. 95 602 95 029

Egyéb immateriális javak 3. 250 856 249 773

Társult és közös vezetésű vállalkozásban lévő részesedések 5. 187 981 4 098

Egyéb részesedések 6. 2 469 1 745

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és követelések 7. 12 785 5 345

Származékos pénzügyi eszközök 33. 84 690 11 572

Halasztott adó követelések 8. 17 341 18 260

Befektetett eszközök  2 850 069 2 550 805
  

Készletek 9. 118 031 151 721

Származékos pénzügyi eszközök 33. 836 955 94 494

Vevői és egyéb nem származékos pénzügyi eszközök 33. 857 336 296 113

Egyéb nem pénzügyi eszközök 10. 719 868 131 826

Tényleges adó követelés  24 154 3 201

Értékesítésre tartott befektetett eszközök 11. 1 478 888

Elkülönített pénzeszközök 12. 85 523 28 011

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 13. 766 038 244 097

Forgóeszközök  3 409 383 950 351
  

Eszközök összesen  6 259 452 3 501 156

MVM-2

MELLÉKLETEK

*https://www.mvm.hu/-/media/MVMHu/Documents/Befektetoknek/Jelentesek/2021/MVM_Zrt_2021_evi_konszolidalt_eves_jelentes.pdf
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatás (M Ft-ban) Megj. III. 2021.12.31 2020.12.31

Jegyzett tőke 14. 796 613 566 696

Tőketartalék 14. 51 892 51 892

Eredménytartalék 14. 171 335 170 368

Egyéb tartalékok 14. 1 105 602 822 494

A társaság tulajdonosaira jutó saját tőke  2 125 442 1 611 450

Ellenőrzést nem biztosító részesedés 4. 6 884 8 025

Saját tőke  2 132 326 1 619 475
  
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 15. 622 410 465 234

Hosszú lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek 33. 33 475 2 946

Hosszú lejáratú rekultivációs céltartalék 18. 98 047 123 779

Hosszú lejáratú egyéb céltartalék 18. 81 815 102 959

Halasztott adó kötelezettség 8. 608 625 457 290

Hosszú lejáratú munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségek 17. 21 459 26 486

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek 16. 24 531 18 777

Hosszú lejáratú kötelezettségek  1 490 362 1 197 471

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 15. 23 520 56 858

Rövid lejáratú származékos pénzügyi kötelezettségek 33. 488 664 24 618

Szállítói és egyéb nem származékos pénzügyi kötelezettségek 33. 1 051 342 263 488

Rövid lejáratú rekultivációs céltartalék 18. 6 186 5 322

Rövid lejáratú egyéb céltartalék 18. 19 976 15 080

Rövid lejáratú munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségek 17. 21 192 19 263

Tényleges adó kötelezettség  11 785 15 142

Egyéb rövid lejáratú nem pénzügyi kötelezettségek 19. 1 014 099 284 439

Rövid lejáratú kötelezettségek  2 636 764 684 210

Kötelezettségek  4 127 126 1 881 681
  
Források összesen  6 259 452 3 501 156
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MVM-3 Az MVM Csoport 2021. évi konszolidált átfogó jövedelemkimutatása 

Konszolidált átfogó jövedelemkimutatás (M Ft-ban) Megj.III. 2021 2020

Értékesítés árbevétele 20. 2 850 817  1 424 782    

Egyéb működési bevételek 21. 87 453  41 986    

Működési ráfordítások  2 907 474  1 453 554    

   Továbbértékesített energia beszerzési költsége 22. 1 936 676  720 393    

   Rendszerirányítói tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások 23. 194 421  66 700    

   Villamos energia és hőtermeléshez felhasznált energia költségek 24. 25 750  11 453    

   Karbantartási költség 25. 45 678  38 421    

   Egyéb anyagköltség 26. 94 465  26 893    

   Személyi jellegű ráfordítások 27. 226 864  190 139    

   Értékcsökkenés 1.,2.,3. 231 646  190 520    

   Céltartalékképzés és –feloldás 18. -51 849  50 099    

   Értékvesztés és visszaírás 28. 12 710  17 758    

       -ebből IFRS 9 standard szerinti értékvesztés és visszaírás 28. 2 720 2 852

   Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (továbbiakban KNPA) befizetés 29. 26 381  25 617    

   Egyéb működési ráfordítások 30. 218 567  162 175    

   Aktivált saját teljesítmények értéke 31. -53 835 -46 614    

Működési eredmény  30 796  13 214    

Pénzügyi bevételek 32. 80 443  59 072    

Pénzügyi ráfordítások 32. 96 613  71 133    

Pénzügyi műveletek vesztesége -16 170 -12 061    

Társult és közös vezetésű vállalkozásoktól származó eredmény 5. 2 888  2 520    
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Konszolidált átfogó jövedelemkimutatás (M Ft-ban) Megj.III. 2021 2020

Adózás előtti eredmény  17 514  3 673    

Nyereségadó-ráfordítás 8. 18 657  7 657    

Adózott eredmény  -1 143 -3 984    

       Társaság tulajdonosaira jutó adózott eredmény  -213 -4 439    

       Ellenőrzést nem biztosító részesedésre jutó adózott eredmény  -930  455    

Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban nem kerülhet az eredményben elszámolásra: -17 519 74 698

Tárgyi eszközök átértékelési eredménye (adóhatás figyelembevételével) 8. -19 655 75 403

Munkavállalói juttatások átértékelési eredménye (adóhatás figyelembevételével) 8. 1 706 -762

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt részesedések valós érték változása (adóhatás 
figyelembevételével)

8. 430 57

Egyéb átfogó jövedelem, mely a követő időszakokban az eredménybe kerülhet elszámolásra: 299 366 66 257

Külföldi pénznem átértékelési különbözet (adóhatás figyelembevételével) 18 858 7 067

Cash flow fedezeti ügylet változása (adóhatás figyelembevételével) 8. 280 508 59 190

Éves egyéb átfogó jövedelem  281 847 140 955

Teljes átfogó jövedelem  280 704 136 971

       Társaság tulajdonosaira jutó teljes átfogó jövedelem  281 632 136 517

       Ellenőrzést nem biztosító részesedésre jutó teljes átfogó jövedelem  -928 454
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MVM-4 Az MVM Csoport 2021. évi konszolidált cash flow kimutatása

Konszolidált cash flow kimutatás (M Ft-ban) Megj. III. 2021 2020

Időszaki eredmény (adózott eredmény)  -1 143 - 3 984

Értékcsökkenési leírás 1., 2., 3. 231 640 190 520

Ingatlanok, gépek és berendezések és egyéb immateriális javak értékvesztése, selejtezése 28. 5 117 12 891

Elszámolt támogatási bevétel 21. -50 973 - 7 452

Készletek értékvesztése (+) és visszaírása (-) 28. 3 789 1 345

Követelések értékvesztése (+) és visszaírása (-), behajthatatlan követelés kivezetése 28. 3 788 3 522

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékvesztése 28. 16 -

Ingatlan, gépek és berendezések és egyéb immateriális javak kivezetésének nyeresége (-)/vesztesége (+) 65 265 18 647

Értékesítésre tartott befektetett eszközök kivezetésének nyeresége (-)/vesztesége (+) -3 699 -406

Államilag kiosztott CO2 kvóta állományváltozása -380 -71

Tárgyévben megtermelt zöld bizonyítvány 21. -789 -506

Tőkemódszerrel bevont befektetés nyeresége (-)/vesztesége (+), adózás után 5. -2 888 -2 520

Nem realizált devizaárfolyam nyereség (-)/veszteség (+)  7 951 -830

Negatív goodwill 36. -17 057 -

Kapott osztalék 32. -25 -

Kamat bevétel 32. -1 090 -79

Kamat ráfordítás 32. 15 059 8 655

Nyereségadó-ráfordítás 8. 18 657 7 657

Működési tevékenységből származó cash flow működő tőke változás nélkül  273 238 227 389

Készletek változása 9. 32 855 46 869

Vevői és egyéb nem származékos pénzügyi eszközök változása  -564 350 -15 077
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Konszolidált cash flow kimutatás (M Ft-ban) Megj. III. 2021 2020

Egyéb nem pénzügyi eszközök változása 10. -589 915 -6 393

Szállítói és egyéb nem származékos pénzügyi kötelezettségek változása  777 235 1 918

Céltartalékok változása 18. -47 635 47 083

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek változása 16. 639 941

Egyéb nem pénzügyi kötelezettségek változása 19. 717 199 15 970

Munkavállalói juttatásokkal kapcsolatos kötelezettségek változása 17. -3 855 3 977

Származékos pénzügyi eszközök és kötelezettségek változása 33. 140 654 2 025

Elkülönített pénzeszközök változása 12. -62 724 22 330

Működéshez kapott támogatás 48 250 5 046

Működési tevékenységből származó cash flow  721 591 352 078

Fizetett nyereségadó  -67 495 -53 445

Működési tevékenységből származó nettó cash flow  654 096 298 633

Kapott osztalék  420 811

Kapott kamat  842 140

Ingatlanok, gépek, berendezések, immateriális javak beszerzése  -236 422 -165 343

Ingatlanok, gépek, berendezések, immateriális javak értékesítése  7 607 578

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítése 5 268 1 301

Fejlesztési célra kapott támogatás 1 772 1 299

Kölcsön nyújtás és visszafizetés  2 022 -543

Leányvállalat és üzleti egység megszerzése, az átvett pénzeszközök levonása után 36. -87 158 -283 065

Társult vállalkozás és közös vezetésű vállalkozásban lévő részesedés beszerzése  5. -168 603 -14

Egyéb részesedés értékesítése 6. - 5
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Konszolidált cash flow kimutatás (M Ft-ban) Megj. III. 2021 2020

Egyéb részesedés beszerzése 6. -252 -

Befektetési tevékenységből származó cash flow  -474 504 -444 831
  

Fizetett osztalék 4.,14. -223 - 7 726

Fizetett kamat  -10 214 -6 289

Tőkeemelés 14. 212 000 229 020

Tulajdonossal folytatott tranzakció 37. 30 774 -316

Hitelek és kölcsönök felvétele 15. 1 196 973 1 028 065

Hitelek és kölcsönök törlesztése 15. -1 076 962 -830 517

Lízingkötelezettség törlesztése -6 880 -5 477

Nem ellenőrző részesedéssel folytatott tranzakció 4. 10 -945

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow  345 478 405 815
  

Nettó pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes változása  525 070 259 617

Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állomány év elején 13. 238 904 -21 706

Pénzeszköz árfolyamváltozásának hatása  676 993

Pénzeszköz és pénzeszköz egyenértékes állomány év végén  13. 764 650 238 904
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Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló

Az atomerőművel kapcsolatos alapvető célkitűzés, hogy a biztonságos üzemeltetés min-
denkori elsődlegessége mellett biztonságosan, optimális költségszinten és műszakilag 
megalapozottan a lehető leghosszabb ideig termelje a villamos energiát. Ezzel össze-
függésben az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. működésére vonatkozó követelmények 
alapját az Atv., az Atv. végrehajtásáról szóló 118/2011. (VII. 11.)  Korm. rendelet és a 
rendelet mellékleteként kiadott Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) tartalmazzák.  
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt követelmények maradéktalan teljesülését az OAH 
(Országos Atomenergia Hivatal) felé évente a Végleges Biztonsági Jelentés részeként igazolja.

Nemzetközi szinten az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) által 
összeállított, a tagerőművek által leginkább alkalmazott biztonsági mutatókból 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, valamint a biztonság javítását 
szolgáló források és prioritások megfelelő elosztására.

MVM-1

A WANO üzemeltetési biztonsági mutatók mellett létezik a nemzetközi összehasonlításra 
kevésbé alkalmas, reaktor specifikus, inkább a belső tapasztalatok hasznosítása és az 
erőmű, illetve a személyzet biztonsági teljesítménye mérésének, azaz az önértékelésnek 
egyik eszköze az erőmű-biztonsági mutatórendszer is. Az MVM Paksi Atomerőmű  Zrt. 
évek óta alkalmazza a Biztonsági Mutatók Rendszerét (BMR), amely segítségével folya-
matosan monitorozza és évente kiértékeli az alkalmazott biztonsági mutatókat, évente 
közzétéve a mutatókról szóló Biztonsági értékelést. Az értékelésben bemutatott bizton-
sági mutatók jellemzik az atomerőmű biztonságos működését, és azt számszerűsített 
formában mutatják be.

Tulajdonosi oldalról a WANO ajánlásokkal és jó gyakorlatokkal összhangban az  
MVM Zrt. - mint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdonosa - 2015 áprilisa óta az atom-
erőmű szervezeteitől függetlenül figyelemmel kíséri és értékeli az atomerőmű nukle-
áris biztonságát annak érdekében, hogy rámutasson a nukleáris biztonság folyamatos 
fejlődésének a lehetőségére, és ezáltal segítse a biztonság legmagasabb szintjének az 
elérését.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. helye a világban
Ennek szemléltetésére a VVER reaktorok WANO teljesítménymutató indexszám szerinti 
rangsorát a 29. ábra mutatja be.

A teljesítményre vonatkozó trendkészítésben és a teljesítmény összehasonlításában nagyon 
hasznos az, ha egy olyan - a WANO teljesítménymutatók által mért - értéket használunk, 
ami visszatükrözi a blokk/erőmű teljesítményét. A több inputadatból kiszámított egyetlen 
értéket nevezik összetett indexszámnak. Az általános teljesítményre vonatkozó külön érték 
biztosításán túlmenően, az indexszám bepillantást nyújthat azon speciális teljesítményte-
rületekbe is, amelyek nagyobb figyelemmel vagy összpontosítással javíthatók. A WANO 
és annak tagjainak támogatása érdekében, a WANO-n belüli blokkokra vonatkozóan 
kiszámításra került egy teljesítménymutató összetett indexszám, amit gyakran egyszerűen 
csak „az indexszámként” említenek. 

Az indexszám egy egyedi blokkra kerül kiszámításra, értéke maximum 100 pont lehet (a 
nagyobb érték jobb teljesítményt mutat) és meghatározott WANO mutatók súlyozott átlaga.

A Paksi Atomerőmű blokkjainak 
WANO INDEX szerinti értékelése  
2021. harmadik negyedév
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A paksi blokkok helye a világ rangsorában (399 blokk) 
a WANO INDEX alapján

Paks 1 Paks 2 Paks 3 Paks 4

FLR 2,66

Paks 1

Paks 2

Paks 3

Paks 4

100 100

89,6 82,8 94,9 90,5 86,4

93,7

91,6 98,9 97,7 97,4

94,7 97,3 96,7 93,8

0,1

0,05

0,1

0,05

0.15

0.15

0.1

0,1

0,1

0,1

CPI>1.2 Index = 0
CRE<0.6 Index = 100

0.6<CRE<1.2 Index = (1,2-CRE) x 166.667

Vegyésze� mutató (CPI)

FRI>1.85E+2 Index = 0
CPI<1.01 Index = 100

1.01<CPI<1.2 Index = (1.2-CPI) x 526.32

Üzemanyag megbízhatósága PWR (FRI)

0.2<ISA<1.0 Index = (1.00-ISA) x 125
ISA>1.0 Index = 0

Munkahelyi balesetek aránya 200 000 
ledolgozo� munkaórára (ISA)

CRE>1.2 Index = 0
ISA<0.2 Index = 100

Kollek�v dózis PWR (CRE) 

SP1>0.035 Index = 0
FRI<1.85E+1 Index = 100

1.85E+1<FRI<1.85E+2 Index = (1,85E+2 - FRI) x 0.6006

Üzemzavari villamos betáplálásai rendszer 
megbízhatósága (SP5)

SP1>0.030 Index = 0
SP1<0.025 Index = 100

0.025<SP1<0.035 Index = (0.035-SP5) x 10,000

Kiegészítő üzemzavari tápvízrendszer 
megbízhatósága (SP2)

SP1>0.030 Index = 0
SP1<0.020 Index = 100

0.020<SP1<0.030 Index = (0.030-SP1) x 10,000

Nagynyomású primerköri befecskendezési 
(ZÜHR) rendszer megbízhatósága (SP1)

Index = 0
SP1<0.020 Index = 100

0.020<SP1<0.030 Index = (0.030-SP1) x 10,000

UA7<0.5 Index = 100
0.5<UA7<1.5 Index = (1.5-UA7) x 100

Index = 0
FLR<1% Index = 100

1%<FLR<8% Index = (8-FLR) x 14.29

2021
Q3
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A WANO blokkok rangsorolása
a WANO INDEX alapján
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A WANO INDEX mutatóinak alakulása blokkonkéntA WANO INDEX számítási módszere

29. ábra. WANO VVER Index, 2021

Indicator Mutató értéke Mutató INDEX pontszáma Súlyfaktor

Blokk rendelkezésre állás 
(UCF)

UCF>92% 
80%<UCF<92% 

UCF<80%

Index = 100 
Index = (UCF-80) x 8,333 

Index = 0
0,15

Kényszerkiesések aránya 
(FLR)

FLR<1%
1%<FLR<8% 

FLR>8%

Index = 100 
Index = (8-FLR) x 14,29 

Index = 0
0,15

7000 kritikus órára 
jutó nem tervezett 
aut. reaktorvédelmi 
működések száma (UA7)

UA7<0,5 
0,5<UA7<1,5 

UA7>1,5

Index = 100 
Index = (1,5-UA7) x 100 

Index = 0
0,1

Nagynyomású primerköri 
befecskendezési (ZÜHR) 
rendszer megbízhatósága 
(SP1)

SP1<0,020 
0,020<SP1<0,030 

SP1>0,030

Index = 100 
Index = (0,030-SP1) x 10,000 

Index = 0
0,1

Kiegészítő üzemzavari 
tápvízrendszer 
megbízhatósága (SP2)

SP1<0,020 
0,020<SP1<0,030 

SP1>0,030

Index = 100 
Index = (0,030-SP1) x 10,000 

Index = 0
0,1

Üzemzavari villamos 
betáplálásai rendszer 
megbízhatósága (SP5)

SP1<0,025 
0,025<SP1<0,035 

SP1>0,035

Index = 100 
Index = (0,035-SP5) x 10,000 

Index = 0
0,1

Üzemanyag 
megbízhatósága PWR 
(FRI)

FRI<1,85E+1 
1,85E+1<FRI<1,85E+2 

FRI>1,85E+2

Index = 100 
Index = (1,85E+2 - FRI) x 0,6006 

Index = 0
0,1

Vegyészeti mutató (CPI)
CPI<1,01 

1,01<CPI<1,2 
CPI>1,2

Index = 100 
Index = (1,2-CPI) x 526,32 

Index = 0
0,05

Kollektív dózis PWR 
(CRE)

CRE<0,6 
0,6<CRE<1,2 

CRE>1,2

Index = 100 
Index = (1,2-CRE) x 166,667 

Index = 0
0,1

Munkahelyi 
balesetek aránya 
200 000 ledolgozott 
munkaórára (ISA)

ISA<0,2 
0,2<ISA<1,0 

ISA>1,0

Index = 100 
Index = (1,00-ISA) x 125 

Index = 0
0,05
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30. ábra. Automatikus ÜV-1 működések száma

31. ábra. Események az INES skálán

cél értékTényérték

Automatikus ÜV-1 működések száma
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonságának értékelése
A független nukleáris biztonsági felügyelet a 2021-es év során figyelemmel kísérte az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. biztonsági mutatóinak alakulását, ezen mutatók havi- és 
negyedéves jelentésekben kerültek bemutatásra és értékelésre. Összességében kije-
lenthető, hogy az atomerőművi blokkok magas biztonsági színvonal mellett üzemelnek, 
az atomerőműben bekövetkezett események a nukleáris biztonság szintjét érdemben 
nem befolyásolták.

Az alább közölt diagrammokon szemléltetjük a reaktorvédelmi működések 2010-2021. 
közötti alakulását, valamint a nemzetközi skálán minősített események éves számának 
alakulását 1990-től kezdődően.

A reaktor kritikus állapota mellett bekövetkezett automatikus ÜV-1 (üzemvédelmi) 
működések számát a 30. ábra mutatja be. A stratégiai cél: 0 db, a 2021. évi célérték: 
0 db volt.

2021. évben a négy blokkon egy esetben sem történt automatikus, 1. fokozatú üzem-
zavari működés, amely következtében a kitűzött stratégiai cél teljesült.

INES események száma
A skálát kezdetben az atomerőművekben bekövetkező események minősítésére alkal-
mazták, majd kiterjesztették és átdolgozták annak érdekében, hogy alkalmazható legyen 
minél több, az atomenergia békés célú felhasználása során bekövetkezett esemény 
jelentőségének megítélésére. Az INES skálát alkalmazni lehet a radioaktív anyagok és 
radioaktív források szállítása, tárolása és alkalmazása során bekövetkező események 
minősítéséhez is.

Az eseményeket hét szinten minősítik a skálán: az INES 1-3 szinteket üzemzavaroknak, 
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. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-re vonatkozó INES 
események számát a 31. ábra mutatja.

A nukleáris biztonság felügyelete az MVM-ben
A nukleáris felügyelet célja releváns, nyomon követhető, a nukleáris biztonság színvonalát 
objektív módon jellemző információk biztosítása a tulajdonos számára, rámutatva a nukleáris 
biztonság folyamatos fejlődésének lehetőségére, visszacsatolva azt az atomerőmű irányába, 
ez által segítve a biztonság lehető legmagasabb szintjének az elérését.

Az MVM Zrt. a független felügyeleti tevékenységét független nemzetközi szemlélettel egészíti 
ki és az atomerőmű működését értékeli egy, a nukleáris iparban nemzetközileg elismert, a 
nukleáris biztonság területén több évtizedes gyakorlattal rendelkező, hazai és/vagy külföldi 
tagokból álló szakértő testület: a Nukleáris Biztonsági Tanácsadó Testület (NBTT). 

Az MVM Zrt. csoportszintű szabályozási rendszerén belül az NFO működését az MVM-
TE-02 tulajdonosi elvárás szabályozza. A független nukleáris biztonsági felügyeleti 
funkción belüli felelősségeket és kötelezettségeket az MVM Zrt. SzMSz-e tartalmazza. 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 05/2021 számú vezérigazgatói utasításban szabályozta 
az NFO és az NBTT működési körével kapcsolatos kötelezettségeit.

Nemzetközi kapcsolatok
Az MVM Zrt. 2015 óta 3. kategóriás tagja az Atomerőműveket Üzemeltetők Világ-
szövetségének, a WANO-nak. A WANO tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése az MVM szervezetein belül az NFO hatáskörébe tartozik.  
Az NFO a tagsági lehetőségekkel élve 2021-ben részt vett WANO munkacsoportok 
munkájában, támogatva ezzel a nukleáris területet érintő globális kérdésekre való 
megoldások megtalálását.

2021-ben a WANO Corporate Peer Review keretében vizsgálta az MVM Csoport nuk-
leáris tevékenységét, a központ és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. együttműködését, 
támogatást nyújtva ezáltal az MVM Csoport nukleáris törekvéseinek eléréséhez.
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A független nukleáris biztonsági felügyelet ellenőrzései
A független nukleáris biztonsági felügyelet az alább felsorolt ellenőrzéseket hajtotta 
végre, és az azok során tapasztaltakat értékelő jelentés formájában megküldte az  
MVM Zrt. vezetésének és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának. Az ellenőr-
zések során a nukleáris biztonságot érdemben befolyásoló eltérést nem azonosítottak.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. felé jobbító szándékú észrevételeket tettek az alábbi 
dokumentumok formájában:  
−  Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nukleáris- és termelés biztonság szempontjából 

kiemelten fontos berendezéseivel kapcsolatos berendezés megbízhatósági folyamatok 
értékelése;

−  Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mérnökeinek műszaki alapismeretei;
−  Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Célzott Biztonsági Felülvizsgálatából fakadó, folya-

matban lévő feladatok aktuális státuszának feltérképezése;
−  Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. radioaktív anyagok ellenőrzési tevékenysége;
−  Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kiemelt projektek működésének értékelése;
−  Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1., 2., és 4. blokki főjavítása során a technológiai helyi-

ségek rendjének, a munkavégzés feltételeinek és a munkavégzési szabályok betartá-
sának ellenőrzése.

Tagság egyesületekben és külső kezdeményezésekben

50Hertz

AFEER

Ágazati Készségtanács

Amprion Gmbh 

APCS Power Clearing and Settlement AG 

ATEB

Atomic Energy Research Tudományos Tanács 

Austrian Power Grid AG

Bács- Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

BCSDH Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért

Békés Megyei Mérnöki Kamara

Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

Borzen d.o.o. 

BSP Southpool

Budapesti Építész Kamara

Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Cech akumulace a fotovoltaiky, spolek

Céginformáció Kft.

CEMS (Global Alliance in Management Education)

CEPN (CENTRE D’ETUDE SUR L’EVALUATION DE LA PROTECTION  
DANS LE DOMAINE NUCLEAIRE)

CEPS a.s. 

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj  

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu z.s.  

Český institut interních auditorů  

Český plynárenský svaz  

CKAIT – Cseh Mérnöki Kamara

COGEN Czech, spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla  

COGEN EU  

Credit Management Szövetség

Dél-Dunántúli Építész Kamara

EEX

EFET 

Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség

ELES-Eletro-Slovenija doo 

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Energiapolitika 2000 Társulat

EOQ Magyar Nemzeti Bizottság

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

EPEX Spot

ESO-EAD-Electricity System Operator 

ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés

EURELECTRIC Magyarországi Tagozata

European Federation of Energy Traders

European Nuclear Society

Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Felnőttképzők Szövetsége

FORATOM (ENISS)

Forrester Research Limited

Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége

Gas Infrastructure Europe

GRI 102-12

GRI 102-13
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Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége

Gazdaság-informatikai Fórum

Gépipari Tudományos Egyesület

Heves Megyei Mérnöki Kamara

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület

HOA (Hungarian Outsourcing Association)

HTE

HUDEX

HUNSUG (Magyarországi SAP Felhasználók Egyesülete)

HUPX

IBEX

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

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara

Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége

Közüzemi Mérlegköri tagság

MAGÉSZ, Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete

Magyar Atomfórum Egyesület

Magyar Bányászati Szövetség 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület

Magyar Elválasztástudományi Társaság

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Magyar Energetikai Társaság

Magyar Energiakereskedők Szövetsége

Magyar Értékelemzők Társasága

Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség

Magyar Hidrológiai Társaság

Magyar Innovációs Szövetség

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete MIKSZ

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság

Magyar Mérnöki Kamara

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség

Magyar Szabványügyi Testület

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 

Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége

Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

Magyar Vállalkozói Szalon

Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége VISZ

MKSZ

MVM SE

Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara

Neumann János Számítógéptudományi Egyesület

Nuclear Generation II & III Association (NUGENIA)

Okos Jövő Innovációs Klaszter

OKTE

OPCOM

Országos Atomenergia Hivatal

Országos Emelőgépes Egyesület

OTE

OVIT Sportegyesület

Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT)

Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület

People Management Forum

PSE- Polskie Sieci Eletroenergetyczne

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

RTE-Reseau De Transport D Electricite

SEECAO (MPHOR és MPMAC)

SEEPEX

SEPS a.s. 

Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége

Svaz průmyslu a dopravy Ceské republiky

Tennet 

Tolna Megyei Iparkamara

Tolna Megyei Mérnöki Kamara

Transelectrica 

Unie podnikových právníků ČR

Veszprém Megyei Mérnöki Kamara

Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány

Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ)

WANO

WSE InfoEngine S.A. 

Zala Megyei Mérnöki Kamara      
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FÜGGETLEN TANÚSÍTÓ LEVÉL

Az MVM Csoport 2021. évi Integrált 
Jelentésének hitelesítése 

 
Tanúsító levél 

 

 

 
A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért hitelesítette az MVM Csoport 2021. évi Integrált Jelentését. Az Egyesület arra vállalt kötelezettséget, hogy 
szakértő, független harmadik félként hitelesíti a társaságcsoport jelentését.  

A JELENTÉS HITELESÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

• a jelentés tartalma mennyiben felel meg a GRI (Global Reporting Initiative) Standards jelentéstételi alapelveinek; 
• a jelentésben közölt információ és adatok összevetése a GRI által a megfelelési szintnek és a szektornak megfelelően javasolt fenntarthatósági 

indikátorokkal, a GRI alkalmazási szint megállapítása; 
• a jelentéshez kapcsolódó adatgyűjtési folyamat vizsgálata; 
• interjúk a társaságcsoport vállalatainak vezetőivel, munkatársaival, az Integrált Jelentés írásába és szerkesztésébe bevont munkatársakkal; 
• a társaságcsoport fenntarthatósági teljesítményének megismerése, és a jelentésben írtak hitelességének, megbízhatóságának és teljességének 

ellenőrzése; 
• Stratégiai Fenntarthatósági Audit a fenntarthatósági teljesítmény értékelése gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzióban.  

A 2021. évi Integrált Jelentés hitelesítési folyamata 2022 májusában zajlott részben személyes, részben online interjúk és megbeszélések formájában.  

A Jelentés megismerése, a hitelesítési folyamat során feltárt körülmények, információ és adatok birtokában az MVM Csoport 2021. évi Stratégiai 
Fenntarthatósági Auditjának eredményeképp a vállalatcsoport fenntarthatósági besorolása: 

Fenntartható jövőképpel rendelkező, gazdaságilag kiválóan teljesítő, társadalmilag felelős, környezetileg felelősséget vállaló szervezet.  

A hitelesítési folyamat során az Integrált Jelentés értékelését és a módosítási javaslatokat az MVM Services Zrt. Környezetvédelmi Osztálya részére Értékelő 
levélben adtuk át. A javaslatok és kérdések jelentős részét a vállalat megválaszolta és beépítette a 2021. évi Integrált Jelentésébe, más részét az 
elkövetkezendő jelentésekbe integrálja vagy indoklással elvetette. 

VÉLEMÉNY 

Az MVM Csoport 2021. évi Integrált Jelentése a GRI Standards jelentéstételi iránymutatás tartalmi és minőségi alapelvei szerint készült. Tartalmazza a GRI 
Standards Core megfelelési szint szerint megkövetelt indikátorokat és az energiaiparra, az olaj- és gáziparra vonatkozó szektorspecifikus indikátorokat.  
A Jelentés a lényegességi elemzés által kiemelt, minősített területekhez kötődően jelenti a három alap indikátort és legalább egy specifikus indikátort. A 
kötelező indikátorokon túl a jelentés vállalatspecifikus indikátorokat is tartalmaz („MVM” indikátorok).  
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Az MVM Csoport 2021. évi Integrált Jelentése teljesíti és meghaladja a GRI Standards Core szint alapkövetelményeit.  
 
Az MVM Csoport 2021 évi Integrált Jelentése a maga nemében egyedülálló a vállalatcsoport mérete, jelentősége, összetétele, tevékenységi spektruma és 
komplexitása miatt. A jelentéshez szükséges információk, adatsorok összeállításában a vállalatcsoport valamennyi vállalata, azon belül számtalan szervezeti 
egység vett részt, a jelentés szakmai tartalmának felelőse az MVM Zrt. EBK igazgatója, míg annak összeállításáért az MVM Services Zrt. Környezetvédelmi 
Osztályának munkatársai felelnek. Figyelemre méltó feladat és teljesítmény a társaságcsoport és annak gazdasági, társadalmi és környezeti vonatkozásainak, 
teljesítményének bemutatása a jelentés által szabott szűk kereteken belül, a GRI alapelvek szem előtt tartása mellett.  
A feladatot sikeresen teljesítették, a Jelentés érthető, olvasható, követhető és informatív. A hitelesítés során meggyőződtünk arról, hogy az MVM Csoport 
2021. évi Integrált Jelentése megfelel a GRI Standards minőségi, megbízhatósági paramétereinek, úgymint a kiegyenlítettség, a pontosság, az egyensúly, az 
időszerűség, a megbízhatóság és az összehasonlíthatóság. 
 

JAVASLATOK A FENNTARTHATÓSÁGI TELJESÍTMÉNNYEL KAPCSOLATBAN 

- Az MVM Csoport legfontosabb gazdasági sajátossága – egyedi helyzetéből adódóan -, hogy az ellátásbiztonság, a társadalmi cél fontosabb, mint a 
profittermelés. Javasoljuk, hogy a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a pozitív példáját aktívan mutassa be a nagyvállalatok körében.  

- Javasoljuk a megújuló energiaforrások portfóliójának szélesítését és az energiaellátásban betöltött részarányuk további növelését, valamint innovatív 
megoldások fejlesztését, ezzel párhuzamosan a fosszilis energiahordozók részarányának csökkentését a dekarbonizációs útitervnek megfelelően.  

- Javasoljuk, hogy az MVM, mint társadalmilag példamutató, magyar állami tulajdonú vállalat dolgozzon ki egyenlőségi politikát - összhangban a 10-es 
Fenntartható Fejlődési Céllal -, amelyben a vállalaton belüli (juttatások igazságos elosztása, minimálbér és felsővezetés kompenzációs csomagjának 
aránya) és a társadalmi egyenlőségre (energiaszegénység leküzdése) fogalmaz meg átlátható célokat és programokat. 

- Javasoljuk a fenntarthatósági szempontok beépítését a vállalatcsoport vezetőinek és munkavállalóinak teljesítményértékelésébe. 
JAVASLATOK AZ INTEGRÁLT JELENTÉSSEL KAPCSOLATBAN 

- A Jelentés adattartalma jelentősen meghaladja a GRI Standards Core szintet. Az adattartalom bővítése a GRI Comprehensive szint eléréséhez 
megvalósítható, ennek érdekében a többletfeladat meghatározására gap analízis elvégzését javasoljuk. 

- Javasoljuk, a jelentés szerkesztői időben készüljenek fel a GRI Standards szintjén 2023-ban bekövetkező változásokból adódó feladatokra. 
- Javasoljuk a vállalatcsoport méretéhez és a GRI Standards komplexitásához illeszkedő adatgyűjtő és kezelő program fejlesztését és alkalmazását a 

jelentésírás folyamatában. 
- Az MVM Csoportot nagyszámú társaság alkotja, ezért a Jelentés szükségszerűen egyensúlyoz a mind teljesebb bemutatás és az átláthatóság, 

érthetőség alapelvei között. Javasoljuk a következő Jelentés elkészítésénél ennek feltétlen szem előtt tartását és a Jelentés ilyen irányú további 
fejlesztését. 
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- A jelentősen megváltozott belső- és makrokörnyezet és az új kihívások alapján javasoljuk az Érintettek körét és az általuk meghatározásra kerülő 
lényeges témák aktualizálását, a lényegességi elemzés elvégzését a következő jelentésírási időszak előtt.   

- A Jelentés bemutatja az ENSZ 2030-ra szóló Fenntartható Fejlődési Céljai (az SDG-k) közül azt a 12 célt, amely az MVM Csoport stratégiai 
célkitűzésének alapjául szolgál. Az indexben közzéteszik a GRI indikátorok melyik SDG célokhoz és alcélokhoz járulnak hozzá. Javasoljuk az érthetőség 
miatt mellékletben feltüntetni ezeket az SDG alcélokat.  

- Magyarországon egyre több szervezet vállal felelősséget saját üvegházhatású gáz kibocsátásáért és számszerűsíti tevékenysége karbonlábnyomát. 
Ehhez nélkülözhetetlen információ az adott évre érvényes, a villamos energiafogyasztáshoz köthető üvegházhatású gáz emissziós faktorának (kg CO 2 

egyenérték/ kWh villamos energia) pontos ismerete. Javasoljuk az MVM Csoporthoz tartozó MAVIR Zrt. által szállított villamos energiára vonatkozó 
éves szintű üvegházhatású gáz emissziós faktor számítását és közérdekű adatként történő közzétételét a társaság honlapján. 

- A Jelentés terjedelme és összetettsége miatt javasolt a leglényegesebb elemek, információk, adatok kiemelése, bemutatása és közzététele egyszerűbb, 
esetleg infografikus formában annak érdekében, hogy a teljes Jelentést olvasó szűk rétegen túl szélesebb közönség is megismerje a Társaságcsoport 
fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit.  
 
2022. május 23. 

 

 
 

Herner Katalin Dr. Trenyik Tamás 
ügyvezető igazgató programvezető  

 
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 
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Besorolás Helyi gazdasági szerep Környezeti 
hatások Társadalmi felelősség Fenntarthatóság 

összességében 

Fenntartó 

Tevékenysége gazdaságilag 
példamutató, önzetlen. Nem célja a 

növekedés. Elfogadja a hosszú távon 
(>10 év) megtérülő fenntarthatósági 

programokat is. Megszűnése, 
elköltözése veszteség lenne a helyi 

közösségnek.  

22
-2

5 

Környezetileg kiváló, túlteljesíti a 
követelményeket. Működése példa- és 

értékmutató, tevékenysége, termékei és 
szolgáltatásai hozzájárulnak a környezet 

védelméhez. 

22
-2

5 

Társadalmilag élenjáró, működése és 
termékei, szolgáltatása 

 széles körben szolgálja érintettjei 
javát, sokat tesz a munkavállalóiért, a 
közösségért, a társadalomért. 

22
-2

5 

Fenntartható és fenntartó, nem 
csak példamutató, de pozitív 

hatása messze túlnyúlik 
tevékenységén. 

66
-7

5 

Közösségi 

Hazai irányítású. Gazdaságilag kiváló 
teljesítményt mutat, hosszútávra 
tervez. Alapszükségletet elégít ki. 

Tevékenységével kiszolgálja a 
gazdaságot és a társadalmat.  

18
-2

1 

Környezetileg kiváló, "túlteljesíti" a 
követelményeket, a környezetbarát 
technológia aránya jelentősen nő. 

Tevékenysége során szem előtt tartja a 
környezeti fenntarthatóságot.  

18
-2

1 

Társadalmilag kiváló, működése és 
termékei a helyi közösség javát 

szolgálja. 
 

18
-2

1 

Fenntarthatósági jövőképpel 
rendelkező, gazdaságilag 

kiválóan teljesítő, társadalmilag 
felelős, környezetileg 

felelősséget vállaló szervezet.  

54
-6

5 

Megfelelő 

Gazdaságilag átlagos teljesítményű, de 
csak kevés tulajdonos és vevő lát 

hasznot, nem teljesen idegen test a helyi 
közösségben. 

13
-1

7 

Környezetileg megfelelő, 
tevékenységének egy része jelentős 
környezeti teherrel jár, a környezeti 
előírásokat teljesíti. Elkötelezett a 

környezeti terhelés konkrét programok, 
akcióterv mentén megvalósuló 

csökkentése mellett. 

13
-1

7 

Társadalmilag elfogadható, próbálja 
az emberek javát szolgálni, de 
helyzetéből (alaptevékenység, 

nagyság) eredően még sok a kérdőjel 
körülötte. 

13
-1

7 

Részben fenntartható, 
elfogadható, a gondok nagy része 

megszűnne, ha minden cég 
legalább ilyen lenne. 

39
-5

3 

Öncélú 

Gazdaságilag rövidtávon életképes, de 
tevékenysége igazságtalan, 

tucatterméket állít elő, aránytalan 
hasznot juttatva keveseknek. 

8-
12

 Környezetileg felelőtlen, tevékenysége 
és termékei indokolatlanul terhelik a 

természeti létfenntartó rendszereket és 
az egészséget. 

8-
12

 Társadalmilag felelőtlen, dolgozóit és 
fogyasztóit megkárosítja, hozzájárul a 

társadalmi konfliktusokhoz és 
igazságtalansághoz. 

8-
12

 Gazdaságilag életképes, de nem 
fenntartható, ha eltűnik, a cég és 

terméke nem fog senkinek 
hiányozni a haszonélvezőkön kívül. 

24
-3

8 

Kártevő 

Gazdaságilag elfogadhatatlan vagy 
teljesen életképtelen, másokon 

élősködik, nem hoz létre értéket, vagy 
illegális tevékenység. 

4-
7 

Környezetileg kockázatos és 
szabálytalan, súlyosan szennyezi és 
rombolja az emberi az egészséget, a 
természeti létfenntartó rendszereket. 

4-
7 

Társadalmilag elfogadhatatlan, 
kizsákmányoló, termékei és 

tevékenysége károsan befolyásolják 
az embereket, bajkeverő vándorcég. 

Öröm a távozása. 

4-
7 

Nem fenntartható, gyors 
haszonban gondolkodik. Fel kell 
számolni vagy azonnal teljesen 

átalakítani. 

12
-2

3 
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