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1. A jelentésrôl
Az MVM Csoportnak a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (Global Reporting Initiative, GRI) iránymutatása alapján készülô CSR jelentése a legalkalmasabb arra, hogy üzletfelei, munkatársai, a hatóságok
képviselôi, az érintett pénzintézetek, civil- és társadalmi szervezetek hiteles tájékoztatást kapjanak a csoport gazdasági, társadalmi felelôsségvállalási és környezetvédelmi tevékenységérôl, teljesítményérôl,
humánerôforrás-gazdálkodásáról.
A GRI közös, egységes fogalmakra, valamint a nyelvezet és mérôszámok következetes használatára
épülve segít abban, hogy megbízható, hiteles információkat és számszerû adatokat is tartalmazó jelentés készüljön.
A villamosenergia-iparra kidolgozott úgynevezett
„szektorspecifikus” GRI (Sustainability Reporting
Guidelines & Electric Utility Sector Supplement,
RG&EUSS) alapján készített jelentés még inkább
segít abban, hogy a villamosenergia-iparágon belül
mûködô társaságok fenntarthatósági teljesítménye
egymással is összemérhetôvé váljon.
Az MVM Csoport üzleti éve a naptári évvel azonos,
így a jelentéstételi idôszak a tárgyév január 1-jétôl
december 31-ig tart.
A legutóbbi jelentés 2010-ben került fel az MVM Zrt.
honlapjára (www.mvm.hu). A jelentéstételi ciklus
egy év.
Amennyiben a jelentés olvasóiban egyes témákkal
kapcsolatban kérdések merülnek fel, véleményt kívánnak formálni, esetleg észrevételeik, javaslataik
vannak, úgy azokat az mvm@mvm.hu e-mail címre
küldhetik el.
A jelentésben szereplô adatok dokumentált mérése
ken, számításokon, hatósági bejelentéseken és nyilvántartásokon alapulnak. A csoportszinten közölt
adatok minden tagvállalat adatait tartalmazzák,
amennyiben ez értelmezhetô, az esetleges kivételek
az adat közlésénél találhatók meg.
A környezetvédelemi fejezet alapvetôen a csoport
azon társaságaira terjed ki, amelyek mûködésük
során jelentôs mennyiségû elsôdleges (primer) energiahordozót használnak fel, illetve olyan hatásokat
fejtenek vagy fejthetnek ki, amelyek érzékelhetôen
befolyásolják a környezet állapotát. Ez a befolyás
lehet valamely, a környezetbe irányuló kibocsátás (a levegôt, a felszíni vagy felszín alatti vizeket,
a talajt szennyezô kibocsátás, zajkibocsátás, elektro
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mágneses vagy radioaktív sugárzás, jelentôsebb
mértékû, esetenként veszélyesnek minôsülô vagy
radioaktív hulladék keletkezése), továbbá a természeti környezetre, pl. a biodiverzitásra gyakorolt hatás.
A jelentés környezetvédelmi fejezetének összeállítása során szerepet játszottak a korábbi jelentésekhez érkezett olvasói javaslatok (pl. a hálózati és
más jellegû veszteségek bemutatása), a jelentést
minôsítô auditorok észrevételei és a GRI elôírásai,
indikátorai. Ez a fejezet csak bizonyos mutatók esetében érinti azokat a társaságokat, amelyek kizárólag irodai jellegû, adminisztratív tevékenységet
folytatnak, ebbôl adódóan a környezetet nem, vagy
csupán jelentéktelen mértékben befolyásolják. Az
egyes alfejezetekben azok a társaságok szerepelnek
név szerint, azok adatai, eredményei láthatóak a táblázatokban és a diagramokon, amelyek környezetre gyakorolt hatása az adott területen érzékelhetô,
értékelhetô. Így pl. a MAVIR ZRt. és a szolgáltató
társaságok a légszennyezôanyag-kibocsátásokat
bemutató fejezetben nem szerepelnek.
A jelentés korábbi idôszakokra vonatkozó adatokat
olyan terjedelemben tartalmaz, amely az idôbeni
változások (idôsorok/trendek) bemutatásához szükséges. A környezetvédelmi fejezet már az elmúlt
évi jelentésben kibôvült tartalommal készült, mert
a termelô társaságok anyag- és vízfelhasználását,
a nem termelési célú energia- és vízfogyasztását
(beleértve az irodai tevékenységeket is), valamint
a társaságok gépjármûveinek üzemanyag-fogyasztását is bemutatja, és, amennyiben lehetséges, a korábbi évek adatait is tartalmazza.
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2. Környezetvédelem
A villamosenergia-iparban mûködô társaságok
mindegyikének szembe kell néznie azzal a ténnyel,
hogy az energiaátalakító tevékenységük óhatatlan
környezeti hatásokkal jár. Valamennyiük kötelezettsége a jogkövetô magatartáson túl ugyanakkor az is,
hogy — lehetôségeik szerint — tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy ezeket a hatásokat a lehetô
legkisebb mértékûre csökkentsék. Hasonló kötelezettségnek tekintendô az is, hogy a tényleges, konkrét, számszerûsíthetô környezeti hatásokról a közvéleményt hitelesen tájékoztassák, beszámoljanak
a korábbi idôszakok problémáinak elhárításáról, azok
eredményességérôl, és bemutassák azokat a fejleményeket is, amelyek beavatkozásokat igényelnek.
Az MVM Csoportba tartozó társaságok egymástól
nemcsak tevékenységükben, hanem környezetre
gyakorolt hatásukban és annak mértékét tekintve
is jelentôsen különböznek. A korábbi évek tapasztalatai és az érintettektôl kapott visszajelzések
alapján az egyes fejezetek a környezetvédelemmel
Az MVM Csoport környezeti politikája
Az MVM Csoport Magyarország villamosenergia-iparának meghatározó szereplôje. Tevékenysége kiterjed a
villamosenergia-rendszer irányítására, a villamos energia termelésére és kereskedelmére, az átviteli hálózat
fejlesztésére, üzemeltetésére és karbantartására,
valamint erômûvek üzemeltetésére, a távhôellátásra,
informatikai, pénzügyi, számviteli, mérnökirodai és
logisztikai szolgáltatásokra.
A Csoport feladatainak ellátása során óhatatlanul befolyásolja a természetes és épített környezet állapotát.
A  fenntarthatóság alapelveivel azonosulva közös célul
tûzi ki a környezeti elemekre és az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások mérséklését, a szennyezô anyagok
kibocsátásának csökkentését, a korábban bekövetkezett környezeti károk megszüntetését és a további környezeti károk megelôzését.
Tevékenysége során eleget tesz a jogszabályokban,
engedélyekben, szabályzatokban és szabványokban
rögzített környezetvédelmi követelményeknek, és ezt
partnereitôl is elvárja. Támogatja és elôsegíti a nemzeti klímapolitikai célok megvalósítását, továbbá
elébe megy a hazai és európai igényeknek. Környezetvédelmi teljesítményének folyamatos fejlesztése

kapcsolatos eredményeket nem a tevékenységek
szerint, hanem a környezetre irányuló hatások szerint csoportosítva mutatják be. Ebbôl adódóan csak
azon társaságokra vonatkozóan találhatók adatok,
információk, amelyek az adott környezeti elem vagy
hatás szempontjából mértékadóak. Bizonyos adatok
üzletáganként szerepelnek a jelentésben.
A csoportban az e fejezetben bemutatott társaságok közül a MAVIR Zrt., a Paksi Atomerômû Zrt., az
MVM Zrt., a Vértesi Erômû Zrt. „cs.a.” (= csôdeljárás
alatt, továbbiakban: Vértesi Erômû Zrt.), az MVM
GTER Zrt., az MVM ERBE Zrt., az OVIT Zrt., az
MVMI Zrt., a VILLKESZ Kft. és az EKS-Service Kft.
mûködtet tanúsított környezetközpontú irányítási
rendszert. Környezeti politikáik alapján és a társaságokkal egyetértésben frissített, a csoport egészére
vonatkozó jelen környezeti politika híven tükrözi az
MVM Csoport üzleti tevékenységei fenntarthatósága iránti elkötelezettségét.

érdekében elôtérbe helyezi az energiatakarékosságot,
valamint a természeti erôforrások felhasználásának
ésszerûsítését.
Tekintettel a Csoport által felhasznált nagy mennyiségû
primer energiára, a hatékonyság növelése alapvetôen
hozzájárul a környezet terhelésének csökkentéséhez.
Ennek érdekében a Csoport fejlesztései során elôtérbe
helyezi az energetikailag jobb hatásfokú, technikailag
legkorszerûbb eszközök beruházását; törekszik a villamosenergia-rendszerben meglévô elavult kapacitások
kiváltására.
A társaságcsoport vezetése — elkötelezettségét jelezve — kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tapasz
talatcsere-lehetôségek biztosításával és rendszeres
képzés útján fokozza munkatársainak szakmai felkészültségét, a fenntartható fejlôdés és így a környezet
védelme iránti elkötelezettségét.
A társaságcsoport évente fenntarthatósági jelentést
állít össze, amelyben tájékoztatja az érdekelteket tevékenyégének környezeti hatásairól, elért eredményeirôl.
A társaságcsoport rendszeresen felülvizsgálja környezeti politikáját, és azt a közvélemény számára is
hozzáférhetôvé teszi.
Budapest, 2011. február 2.
Baji Csaba s.k. elnök-vezérigazgató
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2.1. Primer energiahordozók felhasználása
A termelési célra felhasznált primer energiahordozókat, valamint a vásárolt villamos energiát, földgázt és az
önfogyasztást az alábbi táblázatok mutatják:

Primer energiahordozók felhasználása az MVM Csoportban (TJ)
2008
Fosszilis energiaforrások
földgáz
tüzelôolaj/fûtôolaj
szén

2009

2010

21 745

16 504

13 427

8 141

7 146

6 122

232

673

316

13 372

8 685

6 989

Megújuló energiaforrások

3 423

4 396

3 784

Nukleáris energiaforrások

156 842

163 219

165 916

Nem termelési célú földgáz felhasználás
Összes primer energiahordozó felhasználás

16

26

33

182 026

184 145

183 161

A megújuló energiaforrások felhasználása 2010-ben azért esett vissza kismértékben, mert a Vértesi Erômû
ZRt. — amelynek átalakított kazánjaiban lehetôvé vált alternatív, megújuló forrásból származó tüzelôanyagot is
elégetni — csökkentette termelését.

A termelô társaságok primer energiahordozó felhasználása 2010-ben (TJ)

Fosszilis energiaforrások

PA Zrt.

VÉ ZRt.

MIFÛ Kft.

0

7 202

3 010

MVM GTER
Zrt.

MVM
Észak-Budai
Fûtôerômû
Kft.

Összesen

103

3 112

13 427

földgáz

0

0

3 010

0

3 112

6 122

tüzelôolaj/fûtôolaj

0

212

0

103

0

316

szén
Megújuló energiaforrások
biomassza

0

6 989

0

0

0

6 989

0

3 784

0

0

0

3 784

0

3 784

0

0

0

3 784

Nukleáris energiaforrások

165 916

0

0

0

0

165 916

Összesen

165 916

10 986

3 010

103

3 112

183 127

Közvetett energiafelhasználás az MVM Csoportban (MWh)
2008

2009

2010

Villamos energia

1 101 304

1 075 879

1 046 405

Villamos energia

53 390

49 124

27 757

Önfogyasztás (termelôk)

Vásárolt (fûtési célú)
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a vásárolt villamos energia mennyisége 2010-ben jelentôsen csökkent az elôzô évekhez képest. ennek az az oka,
hogy a Vértesi erômû zrt. korábban a bánya teljes önfogyasztásához szükséges villamos energiát a Kát-ból
(kötelezô átvételi mérlegkörbôl) vásárolta, míg 2010-ben nagyrészt (mintegy 75 százalékban) saját termelésbôl
fedezte.

Megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-kereskedelem (gWh)
2008
mVm trade zrt.
mVm Partner zrt.
összesen

112,7

2009

2010

169,6

45,2

272,2

212,4

268,6

384,9

382,0

313,8

Az MVM Csoport
földgázfelhasználása (tj)

8 141
7 146

2008

2009

6 122

2010

Az MVM Csoport
tüzelôolaj/fûtôolaj
felhasználása (tj)

673
316
232
2009

*

2010

2008

* a tüzelôolaj felhasználás csökkenésének oka, hogy a tatabányai erômû Kft. kivált az mVm csoportból.
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Az MVM Csoport
szénfelhasználása (tj)

13 372
8 685

2008

2009

6 989

2010

Az MVM Csoport
megújuló energiahordozó
felhasználása (tj)

4 396

3 784

3 423

2008

2009

2010

Az MVM Csoport
nukleáris energiahordozó
felhasználása (tj)

156 842

2008

10

163 219

2009

165 916

2010
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2.2. légszennyezô anyagok kibocsátása
a fosszilis tüzelôanyagok elégetésébôl adódó légszennyezés az energiaátalakítás legjelentôsebb környezeti hatása. a keletkezô légszennyezô anyagok
közül a szén-dioxid a klímaváltozásban játszik szerepet, a kén-dioxid és a nitrogén-oxidok pedig a savas
esôk keletkezéséért felelôsek. Szintén komoly környezetkárosítást eredményeznek a szilárd anyagok, amelyek por formában kerülnek a levegôbe. a kibocsátott
szennyezô anyagok mennyisége jelentôs mértékben
függ a termelés hatásfokától, a tüzelôanyag fajtájától és minôségétôl (például a kéntartalom esetében),
a tüzelési technikától, valamint a szennyezôanyagok
leválasztási technológiájától is.

az alábbi táblázatok az mVm csoport mûködésével kapcsolatos légszennyezési adatokat mutatják be.
Üvegházhatást okozó gázkibocsátások az MVM Csoportban

erômûvi telephelyek szén-dioxid-kibocsátása

M.e.

2008

2009

2010

kt

1 819,82

1 376,67

1 072,76

Fajlagos szén-dioxid-kibocsátás
összes megtermelt energia

GWh

18 286,33

18 588,66

18 247,35

fosszilis forrásból megtermelt energia

GWh

3 073,56

2 705,32

2 031,24

összes megtermelt energia alapján

kt/GWh

0,10

0,07

0,06

fosszilis forrásból származó energiatermelés alapján

kt/GWh

0,59

0,51

0,53

nem erômûvi telephelyek szén-dioxid-kibocsátása

kt

19,27

18,33

10,76

földgáz felhasználásból

kt

0,91

1,43

1,21

villamosenergia-felhasználásból származó

kt

18,37

16,90

9,55

sf6 gáz töltetmennyiség és pótlás

M.e.

2008

2009

2010

töltetmennyiség

kg

31 107,00

30 983,00

32 761,00

pótlás

kg

540,00

840,00

589,90

töltetmennyiség

kg

18 667,00

20 183,90

22 935,80

pótlás

kg

6,90

24,00

41,00

Fémtokozott berendezések

megszakítók és mérôváltók
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A termelô társaságok üvegházhatást okozó gázkibocsátásai 2010-ben
M.e.

Erômûvi telephelyek szén-dioxid-kibocsátása

kt

PA Zrt.

0,25

MVM
Észak-Budai
Fûtôerômû
Kft.

MVM GTER
Zrt.

Hungaro
wind Kft.

VÉ ZRt.

MIFÛ Kft.

735,87

166,58

7,63

162,43

0,00

Fajlagos szén-dioxid-kibocsátás
összes megtermelt energia

GWh

15 760,60

997, 1 7

725,64

8,46

710,37

45, 1 0

fosszilis forrásból megtermelt energia

GWh

0,00

586,76

725,64

8,46

710,37

0,00

összes megtermelt energia alapján

kt/GWh

0,00

0,74

0,23

0,90

0,23

0,00

fosszilis forrásból származó
energiatermelés alapján

kt/GWh

0,00

1,25

0,23

0,90

0,23

0,00

kt

1,79

1,90

0,41

1, 0 1

0,08

0,02

földgázfelhasználásból

kt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

villamosenergia-felhasználásból
származó

kt

1,79

1,90

0, 4 1

1, 0 1

0,08

0,02

Nem erômûvi telephelyek szén-dioxid-kibocsátása

SF6 gáz töltetmennyiség és pótlás a termelô társaságoknál 2010-ben
M.e.

PA Zrt.

VÉ ZRt.

MAVIR ZRt.

Fémtokozott berendezések
töltetmennyiség

kg

12 317,00

768,00

19 676,00

pótlás

kg

344,90

0,00

245,00

töltetmennyiség

kg

1 744,80

0,00

21 191,00

pótlás

kg

0,00

0,00

41,00

Megszakítók és mérôváltók

A kén-hexafluorid (SF6) gázt közép- és nagyfeszültségû készülékek szigetelésére használják.
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erômûvi telephelyek
szén-dioxid-kibocsátása (kt)

1 819,82
1 376,67
1 072,76

2010

2009

2008

Az MVM Csoport
üzemanyag felhasználásból
származó szén-dioxidkibocsátása (t)

gázolaj felhasználásból
benzin felhasználásból

6 170

6 532
2 473

2 303

2009

2008

6 653
2 345
2010

Az MVM Csoport üzemanyag-felhasználásából származó szén-dioxid-kibocsátása
M.e.
gépjármûﬂotta üzemanyag-felhasználásából eredô szén-dioxid-kibocsátás

2008

t

8 473

2009
9 005

2010
8 998

benzin felhasználásból

t

2 303

2 473

2 345

dízel felhasználásból

t

6 170

6 532

6 653

benzin felhasználás

GJ

33 250

35 709

33 866

dízel felhasználás

GJ

83 269

88 157

89 778
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erômûvi telephelyek légszennyezôanyag-kibocsátása
M.e.

2008

2009

2010

légszennyezôanyag-kibocsátások
kén-dioxid

t

4 648

2 514

1 419

nitrogén-oxidok

t

2 704

2 340

1 628

szilárd anyag

t

23

20

6

Az MVM Csoport
fajlagos
kén-dioxid-kibocsátása
(t/gWh)

fosszilis forrásból megtermelt
energia (biomassza is)
összes megtermelt energia alapján

1,38

0,85
0,08

0,14

0,26

2010

2009

2008

0,61

Az MVM Csoport
fajlagos
nitrogén-oxid-kibocsátása
(t/gWh)

összes megtermelt energia alapján
fosszilis forrásból megtermelt
energia (biomassza is)

0,80
0,79

2008

14

0,09

0,13

0,15

0,70

2009

2010
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Az MVM Csoport
fajlagos
szilárd anyag kibocsátása
(t/gWh)

összes megtermelt energia alapján
fosszilis forrásból megtermelt
energia (biomassza is)

0,007

0,007

0,000

0,001

0,001

2010

2009

2008

0,002

Az erômûvek szén-dioxid-kibocsátása 2010-ben (kt)
társaság/telephely

Kiosztott mennyiség

Kibocsátott mennyiség

felesleg (+) Hiány (-)

mVm Gter zrt., lôrinci Gázturbinás erômû

1,6

3,8

-2,2

mVm Gter zrt., litéri Gázturbinás erômû

1,1

1,9

-0,8

mVm Gter zrt., Sajószögedi Gázturbinás erômû

0,9

2,0

-1,1

60,0

23,9

36,1

miFÛ Kft., tatár utcai Gázmotoros erômû

61,0

60,7

0,3

miFÛ Kft., Hold utcai Kombinált ciklusú erômû

69,7

67,3

2,4

miFÛ Kft., diósgyôri gázmotoros telephely*

-

11,3

-

miFÛ Kft., Bulgárföldi gázmotoros telephely*

-

3,4

-

165,5

162,4

3,0

miFÛ Kft., tatár utcai gázkazánok

mVm észak-Budai Fûtôerômû Kft.
Vértesi erômû zrt., oroszlányi erômû
összesen

1 266,1
1 625,9

722,0
1 058,6

544,1
581,9

*nem tartoznak az eU etS (kibocsátási egységkereskedelmi rendszer) alá

a Vértesi erômû zrt. nem csupán villamos energiát
termel, hanem hôvel és meleg vízzel is ellátja oroszlány városát, illetve több kisebb települést. téli idôszakban a megbízható hôszolgáltatás biztosítására
legalább két kazán üzemel. az egyik kazán teljes
terhelésen mûködik a hôszolgáltatás ellátására, míg
a második kazán minimumterhelésen tartalékként
szolgál. (az elsôdleges kazán kiesése esetén így egykét óra alatt helyre lehet állítani a hôszolgáltatás
folytonosságát, míg a tartalék nélkül ugyanez
nyolc órát venne igénybe, ami téli idôszakban nem
megengedhetô.) nyári idôszakban egy kazán üzemeltetésével biztosítható a hôszolgáltatás. Jogszabályi elôírás alapján a környezetvédelmi hatóság

naptári évenként legfeljebb összesen 30 napra eltekinthet a 24 órás és a 120 órás légszennyezôanyagkibocsátási korlátozástól, mert az energiaellátás
fenntartása (beleértve a hôszolgáltatást is) más módon nem biztosítható, ezért a létesítmény mûködése
kiemelten indokoltnak minôsül.
2010-ben a berendezések éves karbantartása, tisztítása miatt az oroszlányi erômû mintegy hat napig
üzemelt kéntelenítô berendezés nélkül. a környezetvédelmi felügyelôség az erre az idôszakra esô szenynyezés miatt bírságot rótt ki a társaságra.
a Vértesi erômû zrt. oroszlányi erômûvének széndioxid-kibocsátását ugyanakkor sikerült jelentôsen
mérsékelni a megújuló energiaforrások felhaszná-
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lásával. A kibocsátás csökkenését eredményezô
egyéb tevékenységet, fejlesztést a társaság jelen
helyzetében nem tervez.
Kibocsátáskereskedelmi rendszer
A Vértesi Erômû Zrt. mindazonáltal, mint nagy kibocsátó, fontos szereplôje a szén-dioxid–kereskedelmi
rendszernek. A kibocsátás csökkentésének kényszere a társaság Oroszlányi Erômûvét komoly beruházások átgondolására késztette. Az érvényben
lévô szabályok korlátozzák a fosszilis tüzelôanyagok
alkalmazását, így változtatni kellett a felhasznált
energiahordozók összetételén.
A helyi barnaszén mellett így a biomassza mint tüze
lôanyag felhasználása jelent megoldást. A nemrég
megvalósult beruházások eredményeként tovább
növekedett a biomassza aránya, ezen belül folyamatosan, jelentôs mértékben emelkedik a lágyszárú
biomasszafelhasználása.
A jogszabályi elôírásoknak, illetve a kibocsátási enge
délynek megfelelôen mûködik a CO2 nyomon követé
si rendszer. Jelenleg a felhasznált tüzelôanyagok
mennyiségi és minôségi adatai alapján számolják ki
a kibocsátott szén-dioxid mennyiségét. Ennek pon-
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tosságát jelzi, hogy az éves kibocsátási jelentésekben a hitelesítô nem talált lényeges hibát.
A gazdasági válság miatt csökkenô villamosenergiatermelés, valamint a növekvô biomassza-felhasználás hatásaként az Oroszlányi Erômû CO2-emissziója
évrôl évre csökken. A jelentôs allokációcsökkentés
ellenére sem volt eddig szükség arra, hogy a társaság a piacon vásároljon kibocsátási egységeket.
A jelen kereskedési idôszak elôtt kötött EUA-CER
csereszerzôdésbôl eredôen a táraság CER egységekkel is rendelkezik, amelyeket nagy részben a kibocsátási egységek visszaadása során használt fel.
A társaság a pénzügyi stabilizálás érdekében
2010-ben jelentôsebb mennyiségû EUA és CER egységet adott el a CO2-kibocsátásban elért megtakarítás terhére. A kereskedelmi idôszak végéig további
jelentôsebb megtakarítás az aktuális terv szerint
nem várható.
A CO2-forgalmi jegyzékeket ért hackertámadások,
valamint az üzemeltetôi hozzáférések zárolása eddig nem okozott a társaságnak anyagi kárt. A Vértesi Erômû Zrt. a jogszabályok által elôírt kötelezettségeket határidôre teljesítette.
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Márkushegyi Bánya
A Márkushegyi Bányaüzem tüzelôberendezése nem
tartozik az emissziókereskedelmi jogszabályok hatálya alá, a megadott kibocsátási érték csak statisztikai jelentôséggel bír.
A Márkushegyi Bányaüzemben több pontforrás is üzemel:
• kazánház,
• hidraulika mûhely,
• kovácsmûhelyek,
• porszóró mûhely.
Az IPPC engedélyben elôírtaknak megfelelôen a kis
pontforrások idôszakos mérését 2006-ban az erômû
elvégeztette, a jegyzôkönyv alapján megállapítható,
hogy határérték feletti károsanyag-kibocsátásuk
nincs.
Mivel a bányaüzemben kitermelt szén kéntartalma
magas, a saját kazánházban történô felhasználás
határérték feletti kibocsátást eredményezne. A telephely fûtését melegvíz-ellátását és a technológiai
melegvíz-igényt ezért 2007 októberétôl kis kéntartalmú import szén eltüzelésével biztosítják.
Oroszlányi zagytér
Az oroszlányi zagytér diffúz szennyezô forrásnak
minôsül, ezért a kiadott IPPC engedély értelmében
azt úgy kell üzemeltetni, hogy a lehetô legkevesebb
porszennyezôdés következzen be. Ennek érdekében
az alábbi intézkedések történtek:
• A zagytér vízszintes felületét vízzel árasztották
el (régi és új kazettákat is).
• Folyamatosan locsolják a kiszáradt felületeket.
• A növényzet telepítése érdekében kísérleteket
végeztek, pl. szennyvíziszappal kevert szalmatörek és faháncs keverékével borították be a kiporzásra hajlamos rézsûszakaszt (a 2009-ben
borított rézsûszakasz 2011 tavaszi állapota látható az alábbi fotón).
•A
 társaság további hasonló fedéseket kíván végezni a terepen a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján.
A Paksi Atomerômû Zrt. berendezéseinek
az alkalmazott technológiából adódóan igen csekély a légköri emissziója. Az atomerômû telep
helyén csupán három hagyományos, inaktív

levegôterheléssel üzemelô technológia található:
• a szükségáramforrásként üzemelô biztonsági
dízelgenerátorok (12 pontforrás),
• a dízelhajtású tûzivízszivattyú (2 pontforrás),
• festéstechnológia: festômûhely festôkabinjai
(2 pontforrás).
A fenti technológiák üzemeltetésére a Paksi Atom
erômû Zrt. levegôvédelmi mûködési engedéllyel
rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a biztonsági
dízelgenerátorok és a dízelhajtású tûzivízszivattyúk
éves üzemideje pontforrásonként az évi 50 óra
idôtartamot nem éri el, a 14/2001. (V.9.) KöM-EüMFVM együttes rendelet alapján kibocsátási határértéket esetükben nem kell kiadni. A felhasznált
gázolaj kéntartalma a megengedett 0,05 százalékos tartalom alatt van. A festômûhelyre az említett
rendelet szerint általános technológiai határértéket
állapított meg a környezetvédelmi hatóság.
Az atomerômû minden blokkjában azonos berende
zésû és üzemelésû dízelgenerátorok állnak készült
ségben. Ezért annak mérését, hogy ténylegesen men�nyi légszennyezô anyagot bocsátanak ki, elegendô
az 1-2. blokk, valamint a 3-4. blokk berendezések
csupán egyikén elvégezni, a vizsgálati eredmények
a többi pontforrás kibocsátására is mértékadónak
tekintendôk. A pontforrásokhoz leválasztó berendezés, folyamatos online mérômûszerek nem tartoznak, kivéve a festômûhely festôfülke elszívó
kürtôjét, amely el van látva leválasztó berendezéssel. A pontforrások szabványos emisszióméréséhez
a mintavételeket, vizsgálatokat a NAT által akkreditált mérôszervezet végezte, illetve ugyanez a
szervezet készítette a vizsgálati jegyzôkönyveket
a 17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet elôírásai szerint. Az
éves kibocsátások értékét a légszennyezô anyagok
(CO2, SO2, NOx, por) mért koncentrációjának, tömegáramának és a tényleges üzemidônek ismeretében
számítással határozzák meg.
A megfelelô mûködés érdekében rendszeres karbantartásra és felülvizsgálatra van szükség ahhoz,
hogy biztosítani lehessen a technológiák megfelelô
mûszaki állapotát. Ennek is eredménye, hogy
a levegôtisztaság-védelmi követelményeket 2010
ben is betartotta a társaság. Az atomerômû elhanyagolható szén-dioxid-kibocsátású üzeme nagyban
segíti Magyarországot abban, hogy képes legyen
teljesíteni a klímavédelemben a kiotói vállalásokat.
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Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökke
nését célzó kezdeményezések és az elért kibocsátás-csökkentések az atomerômûben

A halonnal oltó berendezések kiváltása
Az atomerômûben a kritikus helyek tûzvédelmét
azok a beépített, halonnal oltó berendezések látják el, amelyeket még a beruházás idôszakában
(a nyolcvanas évek elején) telepítettek, és azóta üzemben vannak. A halon alkalmazása nem
korszerû, mert a 94/2003. (VII.2.) számú kormányrendelet értelmében már csak a kritikus helyek
tûzvédelmét kiszolgáló berendezéseknél, az Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság egyedi engedélye alapján lehet olyan anyagokat alkalmazni, amelyek károsítják az ózonréteget. Az atomerômûben
jelenleg 14 halonnal oltó rendszer mûködik, ám
ezek üzemeltetése hosszútávon nem biztosítható.
Az indítópatronok gyártása megszûnt, a berendezések tárolása és szállítása a bennük lévô, robbanóanyagnak minôsülô anyagok miatt igen bonyolult,
ezért lecserélésük indokolt. A  halon kiváltásához
felhasznált oltógáz pótlása hosszú távon biztosított,
a szükséges technológia rendelkezik magyarországi
mérnöki és szervizháttérrel. Az atomerômûben már
mûködik több FS-49 típusú oltógázos rendszer, és az
üzemeltetési tapasztalatok kedvezôek. A halonnal
oltó berendezések kiváltásának kivitelezési munkáit részben fôjavítás alatt, részben fôjavításon kívül
kell elvégezni. A meglévô berendezéseket egyesével kell elbontani, mert az új berendezések tartályai és az oltóvezetékek többnyire a régiek helyére kerülnek. A  munkálatok tervei 2011 elsô felében
elkészültek, ezt követôen a Paksi Atomerômûben
elkezdôdött a helyszíni kivitelezési és üzembe helyezési feladatok végrehajtása.

Hûtôgépházi és hûtôrendszeri átalakítások
A növekvô hûtési igények, valamint a jogszabályi
elôírások miatt szükségessé vált további hûtô
teljesítmény beépítése. A meglévô Carrier hûtôgép
rendelkezésre állása (az R11-es jelû hûtôközege miatt)
hosszú távon bizonytalan. A Carrier folyadékhûtôt
1991-ben telepítették azzal a céllal, hogy átmenetileg ellensúlyozza az akkor üzemben lévô orosz HTMF
típusú hûtôgépek hûtôteljesítményének hiányát.
A folyamatos technológiai és irodai fejlesztések következtében azonban az atomerômû hûtési igényei
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egyre növekedtek, és ezt csak a HTMF hûtôgépek
cseréjével lehetett megoldani. A hûtôgépház 1996
és 1998 között lezajlott rekonstrukciójának keretében a három orosz gyártmányú, egyenként 2,5  MW
hûtôteljesítményû HTMF hûtôgépet kicserélték
három, egyenként 3 MW hûtôteljesítményû York
Codepack folyadékhûtô egységre. A hûtôgépházban
a Carrier hûtôgép sem maradhat sokáig, mivel annak R11 (CFC13) hûtôközegét olyan nagyfokú ózonkárosító (ózonlebontó) képesség jellemzi, hogy a
tervek szerint rövid idôn belül teljesítményét egy
korszerûbb berendezés váltja majd ki.

Szivárgás-ellenôrzô rendszer kiépítése
A rendszeres szivárgás-ellenôrzések mellett folyamatos szivárgás-ellenôrzô rendszer kiépítését tervezik négy nagy teljesítményû hûtôgépnél.

Felügyeleti rendszer kiépítése
A hûtôgépházi folyadékhûtôket és azok szekunder
segédrendszereit állapotfigyelô felügyeleti rend-
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szerrel kell ellátni. A távfelügyeleti rendszernek
alkalmas kell lennie arra, hogy a jelenleg üzemben levô három York hûtôgép ellátása mellett
a beépítendô új hûtôgépet is befogadja. A felügyeleti rendszer feladata a hûtôgépházi berendezések
üzemi állapotjelzése és szelektív hibajelzésének
továbbítása a hûtôgépházi vezénylôbe telepített
számítógépes kliensek számára.
Az OVIT Zrt. három telephelyén található olyan
pontforrás, amely a vonatkozó jogszabályok értelmében bejelentési kötelezettség alá tartozik. Ezen
telephelyek egyikén mûködik a társaság egyetlen
olyan üzletága, amely termelô tevékenységgel foglalkozó, és amely egyúttal a cég legjelentôsebb kibocsátójának számít a légszennyezô anyagok (NOx, CO,
CO2, szilárd anyagok) tekintetében.
A kibocsátott légszennyezô anyagok mennyiségének
meghatározása két telephelyen méréssel (évente egy
alkalommal), egy helyen pedig becsléssel történik.
Az OVIT Zrt. esetében, mivel nem energiatermelô
vállalatról van szó, a CO2-kibocsátás a felhasznált
földgáz és villamos energia mennyiségébôl adódik,
illetve abból számítható ki.
Amint azt „Az ózonréteget lebontó anyagokkal
és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal
kapcsolatos tevékenységekrôl” szóló 310/2008.
(XII. 20.) Kormányrendelet megszabja, minden
olyan klímaberendezésrôl, amelyben legalább egy
olyan hûtôkör található, amely három kilogramm
vagy annál nagyobb mennyiségû hûtôközeget tartalmaz, az üzemeltetô köteles adatot szolgáltatni
bejelentés formájában, valamint arra képesített
személyzettel elvégeztetni a rendszeres, kötelezô

szivárgásvizsgálatot. A rendeletben foglaltak teljesítésére mind az OVIT Zrt.-t, mind pedig az érintett
telephelyeket regisztrálták a központi adatbázisba.
Az érintett telephelyek alapbejelentése is megtörtént a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôségek felé.
A MAVIR Zrt. dízelmeghajtású szükségáramforrásai azt a villamosenergia-ellátást biztosítják kritikus helyzetekben, amely a rendszerirányításhoz szükséges technológiai berendezések
mûködtetéséhez szükséges. A próbaüzem során
havonta csupán 20‑30 perces idôtartamra helyezik
ezeket a berendezéseket üzembe, ezért a kibocsátott szennyezôanyag mennyisége nem számottevô.
A miskolci MIFÛ Kft. által üzemeltetett erômûvek
mindegyikében földgáz a tüzelôanyag. A fölgáz eltüzelése során keletkezô nitrogén-oxid és szén-monoxid
számít kiemelt jelentôségû légszennyezô anyagnak,
amelyek kibocsátását egy technológiai határérték
maximalizálja. Az erômûvek tüzelôberendezései
mûszaki felépítésben, technikai színvonalban és az
éves üzemidôben is eltérnek egymástól, ebbôl adódóan a nitrogén-oxid-kibocsátásuk is eltérô.
Miskolcon a környezetvédelmi hatóság a Hold utcai kombinált ciklusú fûtôturbinás erômû és a Tatár
utcai fûtômû légszennyezôanyag-kibocsátásának
meghatározására mérési kötelezettséget írt elô.
Mindkét erômûben folyamatosan mérik, feldolgozzák és értékelik az adatokat. Ezekben a létesítményekben is évente egyszer akkreditált laboratóriummal ellenôriztetik a kibocsátást és a mérôegységek
mûködését.
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A folyamatos üzemelésû emissziós monitoring rendszerek által rögzített adatok és az akkreditált laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy 2010-ben a MIFÛ Kft. által üzemeltetett
erômûvekbôl kibocsátott szennyezô anyagok koncentrációja nem haladta meg a technológiai kibocsátási határértékeket.
A társaság által üzemeltetett többi erômûben a lég
szennyezô anyagok kibocsátásának meghatározása
idôszakos (évenként egyszeri) mérés alapján történik.
Az üvegházhatású gázok mennyiségét a tüzelôanyag
összetétele és mennyisége alapján számítják ki.
A Tatár utcai gázmotoros fûtôerômû, a Tatár utcai
fûtômû és a Hold utcai kombinált ciklusú fûtôturbinás
erômû mûködése során nagy mennyiségû szén-
dioxidot bocsát ki, és ez a tevékenység az Európai
Unióban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló irányelv hatálya
alá tartozik. A MIFÛ Kft. az említett létesítmények
CO2-kibocsátását az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelvének elôírásai és az ÜHGengedélyben leírtak szerint nyomon követi, és évenként hitelesítteti. Az illetékes hatóság az errôl szóló
2010. évi jelentéseket elfogadta.
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Az MVM GTER Zrt. gázturbinás erômûveinek éves
üzemóraszáma az elôzô évhez viszonyítva nagyobb volt, és ennek megfelelôen a fôbb kibocsátott
légszennyezô anyagok (SO2, NOx, CO) mennyisége is
emelkedett.
Az emelkedô tendencia érvényesült az üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében is.
A gázturbinás erômûvek pontforrásai légszennyezô
anyag-kibocsátásainak mértékét szerzôdéses megbízás keretében, évenként egyszer, akkreditált laboratórium ellenôrzi. Ezen mérések képezték 2010-ben
a kötelezô és az eseti jellegû adatszolgáltatások, valamint a fizetési kötelezettségek alapját is.
A kibocsátott légszennyezô anyagok koncentrációjának értékei megfeleltek az elôírásnak. A kéndioxid vonatkozásában a felhasznált gázturbinaolaj
alacsony kéntartalma, a nitrogén-oxid vonatkozásában pedig a gázturbina üzemeltetésekor az
égôtérbe fecskendezett ioncserélt víz garantálta,
hogy a szennyezôanyag-koncentráció alacsony
legyen a légtérbe távozó füstgázokban. Az MVM
GTER Zrt. eleget tett a jogszabályokban és a hatósági határozatokban elôírt kötelezettségeinek, ezért
az illetékes hatóságok a gázturbinás erômûvek tevékenységét nem korlátozták, és bírság megfizetésére
sem kötelezték az üzemeltetôt.
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2.3. Hulladékgazdálkodás
A jogszabályi elôírásoknak megfelelôen az MVM Csoport tagjai rendelkeznek hulladékgazdálkodási tervvel,
a hulladékokat szelektíven gyûjtik, és a szükséges engedélyek birtokában lévô vállalkozóknak adják át kezelésre,
ártalmatlanításra vagy újrahasznosításra.

Az MVM Csoport hulladékai (tonna)
2008
Nem veszélyes hulladékok

2009

15 016
textilhulladék

2010

6 935

6 274

33

17

8

fém- és fémtartalmú hulladék

3 261

2 730

2 517

építési és bontási hulladék

7 416

1 702

1 943

152

113

106

papír, karton, fahulladék
egyéb

4 155

2 374

1 701

3 926

2 051

1 609

2 473

1 613

1 198

PCB-tartalmú hulladékok

9

0

3

vegyszerek és oldószerek hulladékai

17

5

66

elem, akkumulátor, toner

20

99

41

elektromos és elektronikus berendezések hulladékai

19

30

72

azbeszttartalmú hulladékok

8

10

17

csomagolási hulladékok

15

13

40

Veszélyes hulladékok
olaj- és olajjal szennyezett hulladék

iszapok
egyéb

142

58

90

1 221

224

80

127 454

94 842

62 721

127 454

94 842

62 721

Termelési hulladékok (Oroszlányi Erômû)
Salak
lerakott
hasznosított

0

0

0

344 001

282 693

173 156

lerakott

270 001

257 897

172 304

hasznosított

74 000

24 796

853

229 210

134 616

96 613

229 210

134 616

96 613

0

0

0

Pernye

Gipsz
lerakott
hasznosított
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a Vértesi erômû zrt.-ben az energiatermelô tevékenység során salak, pernye és gipsz keletkezik,
amelyek nem minôsülnek veszélyes hulladéknak.
a társaság rendelkezik a zagytér területén történô
hulladékártalmatlanítási tevékenységhez szükséges
engedéllyel.
a paksi Atomerômû zrt. tevékenysége során tavaly összesen 1 475 tonna nem veszélyes ipari hulladék keletkezett. a társaság területén lévô nem
veszélyes ipari hulladékok mennyisége 31,4 tonna
volt 2010. év végén. további hasznosításra 651 tonna nem veszélyes hulladékot értékesítettek, továbbá
825 tonna nem hasznosítható hulladékot ártalmatlanítottak ipari, illetve települési hulladéklerakóban.

ipari hulladékok elhelyezése 2010-ben

824 860 kg

650 847 kg

31 392 kg
2009

ártalmatlanított
hasznosított
telephelyen tárolt
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az erômûvi karbantartások alkalmával nagy menynyiségben keletkeznek különbözô fajtájú termelési
hulladékok, amelyeket egymástól elkülönítve, szelektív módon gyûjtenek és tárolnak. az atomerômû
leggyakoribb ipari hulladékait a papír, a fém, a fa,
a kôzetgyapot, a kábel, az üveg, a mûanyag, a textil
és a gumi képezi. az iparihulladék-anyagraktárból
az összegyûjtött papírhulladék, valamint a fémhulladékok döntô része Paks város méH-telepére kerül
további hasznosítás céljából.
Veszélyes hulladékok
2010-ben 390 tonna veszélyes hulladék keletkezett
az atomerômûben. ennek nagy részét elsôsorban
olajjal szennyezett hulladék tette ki: fáradt olaj, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladé-

kok és göngyölegek — például festékes, vegyszeres,
olajos göngyölegek —, elektronikai hulladék, veszélyesanyag-tartalmú bontási hulladék, akkumulátor,
fénycsövek, ioncserélô gyanta. 2010 elején 36 tonna
veszélyes hulladékot tároltak az üzemi gyûjtôhelyen,
valamint 96 tonna kommunális szennyvíziszapot a
kommunális szennyvíztisztító iszapágyán. 2010-ben
az atomerômû 442 tonna veszélyes hulladékot adott
át engedéllyel rendelkezô vállalkozóknak hasznosítás, illetve ártalmatlanítás céljára.
a veszélyes hulladék üzemi gyûjtôhelyén 2010.
december 31-én mintegy 17 tonna veszélyes hulladékot tároltak. az év végén az erômû területén lévô
veszélyes hulladék nagyobb részét az a mintegy 63
tonna kommunális szennyvíziszap tette ki, amelyet az
alkalmazott technológiának megfelelôen a kommunális szennyvíztelep iszapszikkasztó ágyán kezeltek.
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A 2010-ben keletkezett veszélyes hulladékok fajtái és keletkezési arányai
EWC

Hulladék megnevezése

2010. keletkezett (kg)

60106

savak

60604

Hg tart. foly. Hull

80111

Lejárt szavatosságú festékek

80312

nyomdai hulladék

1 080

80317

Irodatechnikai hulladék

1 559

80409

selejt szerelôanyagok

120109

fúróemulzió

0
655
0

1061
10

130205

fáradt olaj

130306

"Rockwell-olaj"

33 800

130307

trafóolaj

130502

olajos iszap (kocsimosó)

130802

vizes fáradtolaj

150110

csomagolási hulladék

150111

sprays flakon hulladék

150202

veszélyes anyaggal szennyezett adszorbens

160101

vizes mosófolyadék

160209

PCB tartalmú kondenzátorok

514

160211

selejt hûtôgépek

931

160213

elektronikai hull.

13 640

160504

SF6 gáz palackban

160506

finomvegyszerek

160507

vegyszeres hulladék

230
0
24 980
410
34 601
1271
36 610
4 742

250
303
1 942

160601

akkumulátor (savas, lúgos, zselés

160602

Szárazelem hulladék

170301

bontott tetô és aszfalt

20 590

170503

veszélyes anyaggal szennyezett föld, kô

58 100

170601

azbeszt tart. Szigetelôanyag

170603

árnyékolás hull.

170903

veszélyes anyaggal szennyezett építési-bontási hulladék

180106

Rendelôi vizsgálati anyagok

180109

lejárt szav. Gyógyszer

190811

Kommunális szennyvíz iszap

7 959

190905

ioncserélô gyanta

32 165

200121

fénycsô, hômérô

24

37 285
234

16 610
0
30 563
110
0

7110
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Az OVIT Zrt.-nél 2010-ben keletkezett olajhulladékok közel 40 százalékát (2,2 tonna), a vas- és
fémhulladékok mintegy 97 százalékát (867,9 tonna) hasznosították. Az építési és bontási hulladékok
nagy részét hulladékkezelô társaságoknak adták át
(16,2 tonna), kisebbik részét lerakással ártalmatlanították (2 tonna). A többi veszélyes és nem veszélyes
hulladékot (5,9 tonna) az elôkezelési technológiák
valamelyike révén ártalmatlanították.
A 2009-ben elkészített, 2014-ig érvényes hatéves
egyedi társasági hulladékgazdálkodási terv elsô kétéves felülvizsgálatát 2011-ben kell elkészíteni és leadni a hatóságnak.
A MIFÛ Kft. a veszélyes hulladékok keletkezésé
nek megelôzésére törekszik, így a gázmotoros
fûtôerômûveiben a társaság hosszabb élettartamú
kenôolajat alkalmaz, ami ritkábban teszi szükségessé a felhasznált kenôolaj cseréjét. A hulladék olajat
a lehetôségek szerint hasznosítják.
A Hold utcai gázturbinás erômûben és a Tatár utcai
fûtômûben a karbantartási munkákat végzô cégek
a tevékenységük során keletkezô veszélyes hulladékokat saját hulladékként szállítják el, és gondoskodnak azok kezelésérôl.

Az MVM GTER Zrt. erômûveiben az éves szinten
keletkezô veszélyes hulladékok jelentôs hányada folyékony halmazállapotú, és ezek mennyisége elôre
nem prognosztizálható. A képzôdô mennyiség csökkentésére közvetlen lehetôség nincs, mivel a rendszerben levô segédanyagok (például a felhasznált
kenôolaj) térfogata vagy az olajos csapadékvíz befogadására kialakított mûtárgyak (Sepurator) térfogatai eleve adottak.
A gázturbinás erômûvekben keletkezô kommunális
szilárd hulladékok elszállítása heti gyakorisággal
történt.
A VILLKESZ Kft.-nél az épületek és az erômûvi
területek gondnokolása, a létesítményüzemeltetés,
a mosatás-vegytisztítás, illetve a nyomdaipari és
szakipari tevékenység során keletkeznek hulladékok.
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2.4. Vízfelhasználás, szennyvízkibocsátás
a társaságcsoport vízfelhasználásának mértékét alapvetôen a hûtési célra használt víz mennyisége határozza
meg, amelynek mintegy 94%-át (2,93 milliárd m3) a Paksi atomerômû zrt. dunából vételezett hûtôvize képezi.
a vízhasználatról a vonatkozó jogszabályok, az illetékes hatóságok határozatai, valamint a használtvíz-befogadó szolgáltatók nyilatkozatai rendelkeznek.

Hûtôvíz kivétel
és kibocsátás
az MVM Csoportban
(ezer m3)

Hûtôvíz felhasználás
Hûtôvíz kibocsátás

3 109 562

3 109 148

3 127 865

3 116 645

2009

2008

3 109 545

3 107 290

2010

technológiai vízkivétel
és vízkibocsátás
az MVM Csoportban
(ezer m3)

Technológiai vízfelhasználás
Technológiai szennyvíz
/használt víz

2 258

2 096
1 735
872

2008

26

708
2009

677
2010
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Kommunális vízkivétel
és szennyvízkibocsátás
az MVM Csoportban
(ezer m3)

Kommunális szennyvíz
Kommunális vízfelhasználás

506

463

460

443

396

2010

2009

2008

344

A termelô társaságok vízkivétele források szerinti bontásban 2010-ben (ezer m3)

Hûtôvíz felhasználás
felszíni víz

Vé zrt.

MifÛ Kft.

összesen

2 932 884

176 584

0,00

77

0,00

3 109 545

2 932 884

176 584

0,00

77

0,00

3 109 545

felszín alatti víz

0

0

0,00

0

0,00

0

vezetékes ivóvíz

0

0

0,00

0

0,00

0

egyéb (ipari víz)

0

0

0,00

0

0,00

0

1 094

619

9,11

4

0,00

1 727

technológiai vízfelhasználás
felszíni víz

1 091

559

0,00

3

0,00

1 653

felszín alatti víz

0

60

0,00

0

0,00

60

vezetékes ivóvíz

0

0

9,11

1

0,00

10

egyéb (ipari víz)

4

0

0,00

0

0,00

4

225

117

0,46

1

0,35

344

225

117

0,46

1

0,35

344

2 934 203

177 320

9,58

82

0,35

3 111 615

Kommunális vízfelhasználás
vezetékes ivóvíz
összesen

MVM gter zrt.

MVM
észak-budai
fûtôerômû Kft.

pA zrt.
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A termelô társaságok vízkibocsátása 2010-ben (ezer m3)

Hûtôvíz-kibocsátás
élôvíz
csatorna
szikkasztás
Technológiai szennyvíz/használt víz
élôvíz
csatorna
szikkasztás

MVM GTER Zrt.

MVM
Észak-Budai
Fûtôerômû Kft.

PA Zrt.

VÉ ZRt.

MIFÛ Kft.

Összesen

2 931 417

175 803

0,00

70

0,00

3 107 290

2 931 417

175 803

0,00

70

0,00

3 107 290

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

0

157

505

3,65

2

0,55

668

157

81

0,00

0

0,00

238

0

0

3,65

2

0,55

6

0

424

0,00

0

0,00

424

Kommunális szennyvíz

222

172

0,46

1

0,20

396

élôvíz

208

67

0,00

0

0,00

275

14

0

0,46

1

0,20

16

csatorna
szikkasztás
Összesen

0

105

2 931 796

176 480

A Paksi Atomerômû Zrt. vízfelhasználása a felhasználási funkció alapján két fô csoportba sorolható:
• hûtésre használt vizek, amelyek maradéktalanul
visszajutnak a befogadóba, a Dunába,
• az erômû technológiai vízveszteségeinek pótlására szolgáló víz, tûzivíz, ivóvíz.
A hûtôvíz céljára felhasznált víz az energiatermelés
nukleáris folyamataival nincs kapcsolatban, és vegyi
kezelésektôl is mentes. A Dunából kivett, fizikailag
megtisztított (szûrt) víz a felhasználást követôen
gyakorlatilag változatlan minôségben folyik vissza a
befogadó Dunába. A kibocsátott hûtôvíz a befogadó
folyóban nem okoz hôszennyezést, csak hôterhelését
fokozza, mivel a felmelegedés mértéke az ökológiai
egyensúlyt nem bontja meg. Ennek érdekében a hatósági engedélyek a hôlépcsô maximális mértékét és
a Duna vízének hômérsékleti maximumát határozzák
meg. Ezeket a korlátozásokat 2010-ben is maradéktalanul betartotta az atomerômû.
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0,00
4,11

0

0,00

105

73

0,75

3 108 354

A szociális célú vízhasználat során az üzemi területen keletkezô szennyvizet az erômû saját kommunális szennyvíztisztító rendszerén keresztül bocsátja ki. Ez a rendszer egy 1 870 m3/nap kapacitású
mûtárgysorból áll, amely totáloxidációs, eleveniszapos teljes biológiai tisztítást végez. Az innen kikerülô
fölösiszap sûrítés után iszapszikkasztó ágyra kerül.
A  szennyvíztisztítás hatásfokát az üzemi kontroll
rendszeresen ellenôrzi.
Az atomerômû bôvítési területének északi részén
keletkezô szennyvíz egy átemelôn és a csatornahálózaton keresztül a Paks városi szennyvíztisztító telepre kerül. Ennek a kibocsátott szennyvíznek
a szennyezôanyag-koncentrációja nem haladhatja
meg a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében elôírt küszöbértékeket, amelyek az egyéb
befogadóba való közvetett bevezetésre vonatkoznak.
A vízminôségi adatokat a következô táblázat mutatja.
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A bôvítési területen keletkezô szennyvíz minôségi adatai
Vizsgált jellemzô

M.e.

pH

Éves maximum

Éves átlag

Határérték

8,1

7,92

6,5–10,0

Összes szerves oldószer extrakt

mg/l

2,0

2,00

50

Dikromátos oxigénfogyasztás

mg/l

101,0

63,90

1000

Összes nitrogéntartalom

mg/l

129,0

81,75

150

Az inaktív ipari hulladékvizek túlnyomó részét a
sótalanvíz-elôállítás során keletkezô savakkal és
lúgokkal szennyezett vizek alkotják, amelyek semlegesítése és kiülepítése négy, egyenként 10 000 m3es agyagbélésû zagymedencében történik. 2010ben ebbôl a technológiai eljárásból 156,6 ezer m3
hulladék víz keletkezett. A blokkok karbantartásakor, a fôberendezések, csôvezetékek vegyszeres
tisztítása során vegyszeres hulladékvizek is keletkeznek (2010-ben 10,8 ezer m3). Ezeket a vizeket
a 10 000 m3-es, vegyszerálló burkolattal ellátott
vegyszeres hulladékvíz medencébôl a megfelelô
ellenôrzések (vízkémiai és ökotoxikológiai vizsgálatok) elvégzése után bocsátják ki a Dunába.
Mind a hatósági, mind az önkontrollmintázásra a melegvíz-csatorna torkolati energiatörô mûtárgyában
kialakított V4 mintavételi hely szolgál. A mintavételek és a vizsgálatok valamennyi, a Dunába vezetett használt víz és a tisztított szennyvíz együttesének (eredôjének) minôségét reprezentálják. Ezen
a mintavételi helyen a használt víz és szennyvíz
minôségét jellemzô komponensek koncentrációja
nem lépheti túl a 28/2004 (XII.25.) KvVM rendelet
2. számú mellékletében azokat a határértékeket,
amelyeket az országos és területi határértékek közül a „4. Általános védettségi kategória befogadói”
esetében elôírtak. A monitoring program keretében
valamennyi, a vízjogi engedélyben határértékkel
meghatározott paramétert ellenôrzik. Az alábbi táblázatba foglalt eredmények igazolják, hogy 2010‑ben
a társaság ezeket a hatósági korlátokat is maradéktalanul betartotta.
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A Dunába kibocsátott víz minôsége
Komponens/mintavétel idôpontja

M.e.

pH

Éves maximum

Átlag

Határérték

8,2

8,12

Összes szerves oldószer extrakt

(mg/l)

0,96

0,55

10

Biológiai oxigénigény

(mg/l)

3,6

1,97

50

KOIcr

(mg/l)

10,4

Összes lebegôanyag-tartalom

(mg/l)

48,4

9,05
23,9

6–9 5

150
200

Ammónium-N

(mg/l)

0,14

0,07

20

Összes N-tartalom

(mg/l)

4,2

2,85

55

Összes P-tartalom

(mg/l)

0,11

0,089

10

Összes Fe-tartalom

(mg/l)

0,791

0,435

20

Összes Mn-tartalom

(mg/l)

0,069

0,046

Összes Cu-tartalom

(μg/l)

21,6

10,65

2 000

Összes Zn-tartalom

(μg/l)

203

59,19

5 000

Összes Ag-tartalom

(μg/l)

<1,5

<1,5

100

Összes Cd-tartalom

(μg/l)

<2

<2

50

Összes Hg-tartalom

(μg/l)

<8

<8

10

A Paksi Atomerômû Zrt. 1996 óta a Csámpai-vízcsatornán keresztül vízátadással segíti, hogy a Duna
Faddi-holtágában a víz minôsége és szintje alkalmas legyen fürdésre, illetve vízi sportokra. Erre
a célra 2010-ben a hûtôgépházi klímaberendezések
hûtôvizébôl 564 797 m3 víz jutott a Faddi-holtágba.
Az átadott víz mennyisége az elôzô évhez viszonyítva jelentôsen csökkent, mivel a 2009 ôszétôl 2010
végéig leesett nagy mennyiségû csapadék a természetes vízszint jelentôs megemelkedését okozta
a turisták és pihenésre vágyók körében igen kedvelt
holtágban.
Az atomerômûben felhasznált hûtôvíz minôsége
arra is megfelel, hogy friss vízzel lássa el a körtöltéses rendszerû halastavakat, amelyek vízfelülete
eléri a 75 hektárt. A tórendszer az év nagy részében
kellemes idôtöltést nyújt a horgászatot kedvelôknek
és családjaiknak. Ökológiai és turisztikai szempontból is kedvezô, hogy a pótvízellátás megoldható
az erômû használt hûtôvizével is. A nyári idôszakban
viszont a melegebb vízzel történô vízutánpótlás
a haltenyésztés szempontjából már nem elônyös,
ezért megépült az a csôvezetékrendszer is, amely
lehetôvé teszi friss Duna-víz betáplálását is a halastavakba.
A Vértesi Erômû Zrt. Oroszlányi Erômûvében a vízhasználat legnagyobb részét a felszíni víz kiemelése
adja. A hûtô- és a technológiai víz elôállítása felszíni
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vízbôl történik. A szükséges vízmennyiség az Által-ér
medrének vonalában kialakított mesterséges tóból
biztosítható. A felhasznált hûtôvíz befogadója szintén
a hûtôtó.
Az erômû üzemvitele a tónak hôterhelést okoz, de
a belépô és kilépô víz hômérséklet-különbsége nem
haladja meg a megengedett 10 °C-ot.
A kiemelt víz a megfelelô vízkezelési mûveletek
után biztosítja a termelés technológiaivíz- és hûtô
vízigényét, valamint a füstgáz-kéntelenítô vízszükségletét. A kéntelenítôben felhasznált víz részben —
vízgôz formájában — a kéményen át távozik, részben
a nedves gipsszel a zagytérre kerül.
A zagytér aktív védelmeként kiépített drénrendszer
bôl származó és a zagytérrôl összefolyó csurgalék
vizet, a kazánokhoz szükséges pótvíz elôkészítésébôl
származó hulladékvízzel együtt a zárt salak- és pernyeeltávolító rendszerben szállítóvízként hasznosítják.
Az ivóvizet gyakorlatilag csak kommunális célra
használják az erômûben. A kommunális szennyvizet a Bokod község önkormányzata által üzemelte
tett szennyvíztisztító mû kezeli, ahonnan a települési szennyvízzel együtt a zagytérre juttatják. Ez az
oka annak, hogy az Oroszlányi Erômû nagyobb
mennyiségû szennyvizet bocsát ki, mint amennyi vizet vételez.
A Márkushegyi Bányaüzem vízszükségletét részben
a mûvelés során kiemelt vízbôl, részben a vezetékes
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ivóvízhálózatból biztosítják. A bányaüzem saját
szennyvíztisztítóval rendelkezik, a tisztított szenny
vizet felszíni vízfolyásba vezetik (Által-ér). A szennyvíztisztító teleprôl kijutó tisztított szennyvizet havonta a környezetvédelmi felügyelôséggel közösen
vett vízminták alapján ellenôrzik. A 2010. évi vizsgálatok során minden eredmény megfelelt az engedélyben elôírt határértékeknek.
A szennyvíztisztítás hatékonyságát rendszeresen
ellenôrzik, a szennyezô anyagok koncentrációja
a határértékeket 2010-ben sem haladta meg.
Az OVIT Zrt. – villamos energiát nem termelô vállalat lévén – csak kommunális célra vételez vizet,
amelynek a mennyisége megegyezik a kibocsátott
szennyvíz mennyiségével.
Néhány telephelyen azonban elôfordul, hogy az OVIT
Zrt. más társaság tulajdonában lévô épületben végzi
tevékenységét, és ezeken a helyeken a vízfelhasználás
nem mérhetô külön. Emiatt a céges szinten feltüntetett összesített adat nem tükrözi pontosan a társaság
által összesen felhasznált víz mennyiségét.
Az OVIT Zrt. telephelyeinek jelentôs részénél a belsô
gyûjtôhálózat a regionális gyûjtôvezetékbe csatlakozik, így a használt víz a szennyvízhálózaton keresztül távozik. Néhány telephelyen viszont a használt
vizet elszállíttatásig zárt rendszerû szennyvíztárolóban tárolják. A zárt gyûjtôkbôl elszállított kommunális szennyvizet biológiai kezeléssel ártalmatlanítják.
A MAVIR Zrt.-nél a vízhasználat csak kommunális
célra vételezett vizet és az ezzel járó szennyvízkibo-

csátást jelenti. A transzformátoralapok kôágyában
olajfogó mûtárgyak tisztítják meg az összegyûlt csapadékvizet, amelyet aztán kibocsátanak a környezetbe. Ez a vízmennyiség elhanyagolható mértékû.
A MIFÛ Kft. fûtôerômûvei és a Tatár utcai fûtômû
vízfelhasználása elenyészô. Nagyobb mennyiségû
vízhasználat a Hold utcai gázturbinás erômûben történik, ahol a póttápvíz elôállításához nyersvízként
ivóvizet használnak. A sótlanított víz elôállítására
fordított ozmózis elvén mûködô vízelôkészítô berendezés szolgál. A vízelôkészítô berendezésbôl elfolyó
hulladék vizet Miskolc város közcsatorna-hálózatába engedik.
A keletkezô kommunális szennyvíz is a közcsatornahálózatba kerül.
Az MVM GTER Zrt. gázturbinás erômûveinek éves
vízfelhasználása és szennyvízkibocsátása alap
vetôen a gázturbinák üzemidejétôl függ.
A vízi létesítmények (a fordított ozmózis elvén
mûködô vízelôkészítô berendezés és az olajos csapadékvíz-tisztító berendezés) vízjogi üzemeltetési
engedélyek alapján üzemelnek.
A Litéri és a Sajószögedi Erômûben a vízelôkészí
téshez nyersvízként a közmûhálózatból vételezett
ivóvizet, a Lôrinci Erômûben pedig a hûtôtó vizét
használják. A vételezett ivóvíz mennyiségét hitelesített vízóra méri.
A vízelôkészítô rendszerek arra szolgálnak, hogy
a gázturbinák üzemeltetése során az égôkamrákba
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befecskendezett (óránként 30-40 tonna) elôsóta
lanított és ioncserélt vizet biztosítsák. Ezzel csökkentik a tûztér hômérsékletét, megakadályozva a nagyobb arányú nitrogén-oxid-képzôdést.
A befecskendezett víz, vízgôz formájában, a füstgázzal együtt a levegôbe kerül.
A termelt elôsótalanított vizet tartályokban tárolják.
Miután a tartályok megteltek, az RO berendezéseket
leállítják, mert a gázturbinák viszonylag alacsony
éves üzemideje nem indokolja az RO berendezések
folyamatos mûködését.
A gázturbinás erômûvekben felhasznált (azonos
minôségi elôírások szerint minôsített) gázturbinaolaj
a Litéri és a Sajószögedi Erômûbe közúton,
a Lôrinci Erômûbe pedig vasúton érkezik. A lefejtett
gázturbinaolaj tárolására Litéren, Sajószögeden két,
egyenként 1 000 m3, a Lôrinci Erômûben pedig két,
egyenként 2 000 m3 névleges ûrtartalmú, vasbeton
védôgyûrûvel ellátott, föld feletti, állóhengeres tartály szolgál.
A lefejtôállások térburkolatáról, valamint a techno
lógiából származó olajos vizek (pl. a tartályok
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gyûrûsterének víztelenítésekor, a gázturbina karbantartása során az olajszûrôk mosásakor keletkezô
olajos víz) az olajosszennyvíz-tisztító mûtárgyba,
a Sepurátorba kerülnek.
A gázturbinás erômûvek által kibocsátott szenny
vizek mennyisége és minôsége vonatkozásában
a társaság önellenôrzésre nem kötelezett. Ennek
ellenére a felszín alatti vizek minôségének megóvása és a szennyezések megelôzése érdekében az
MVM GTER Zrt. (egy-egy megbízási szerzôdés keretében akkreditált laboratórium közremûködésével)
eseti jelleggel ellenôrzi, hogy a szennyvízkibocsátása megfelel-e az elôírásoknak.
Az akkreditált laboratóriumok vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy az olajfogó
mûtárgyakból elfolyó tisztított csapadékvizek olajtartalma az elôírásoknak megfelel, és a mûtárgyak
tisztítási hatásfoka kielégítô. A 2010-es mérési eredmények azt igazolják, hogy határérték-túllépés nem
történt.
A Litéri Erômû hûtôje zárt rendszerû (etilénglikolos
sótalanvíz), így hûtési célú vízfogyasztás nincs.
A sótalanvízgyártás melléktermékébôl (sóban feldúsult „koncentrátum”) származó vizet — a szolgáltatóval történt megállapodás alapján — a csatornahálózatba engedik.
A Sajószögedi Erômû technológiai hûtôje szintén
zárt rendszerû, hûtési célú vízfogyasztás itt sincs.
A sótalanvíz gyártásának melléktermékébôl (sóban feldúsult „koncentrátum”) származó vizeket
az erômûvet körülvevô övárokban (idôszakos vízmintavételezés és mérés mellett) szikkasztják el.
A Lôrinci Erômû külsô hûtôköre nyitott, a belsô
hûtôkör vizének hûtése — hôcserélôkön keresztül —
az MVM Zrt. által üzemeltetett hûtôtó vizével történik. A külsô hûtôkörben felmelegedett víz teljes
mennyisége visszakerül a tóba, ahol visszahûl.
A sótalanvíz gyártásához szükséges vizet szintén
a hûtôtóból veszik, és a keletkezô „koncentrátumot”
is oda engedik vissza.
A Litéri és a Lôrinci Erômû területén keletkezô kommunális szennyvíz a kiépített csatornahálózaton
keresztül a szennyvíztisztítóba kerül. A Sajószögedi
Erômû közelében nincs kiépítve a közcsatornahálózat, ezért a mûtárgyban összegyûjtött szennyvizet, eseti jelleggel, tisztításra a közeli kommunális
szennyvíztisztítóba szállíttatják.

MVM Csoport
Környezeti, SzociáliS
éS tárSadalmi JelentéS 2010
www.mvm.hu

2.5. Üzemanyag- és segédanyag-felhasználás
Az MVM Csoportban felhasznált segéd- és üzemanyagok mennyisége
M.e.
Vízüzemi anyagok

2008

2009

2010

t

1 174

1 235

1 346

mészhidrát

t

185

230

272

sósav

t

666

652

701

kénsav

t

7

4

6

t

315

349

367

olajok*

nátronlúg

t

4 752

4 743

643

gépjármûﬂotta üzemanyaga

l

3 427 030

3 643 124

3 636 586

benzin

l

977 953

1 050 262

996 063

dízel

l

2 449 077

2 592 863

2 640 523

t

125 091

80 204

57 577

t

125 091

80 204

57 577

egyéb anyagok
mészkô (füstgáz-kéntelenítés)

*PcB-mentes

Az MVM Csoport üzemanyag-felhasználása (liter)

Az MVM Csoport
üzemanyag-felhasználása
(liter)

dízel
benzin

2 449 077

2 592 863

1 050 262

977 953

2008

2009

2 640 523

996 063
2010

a paksi Atomerômû zrt. 2010-ben 514 kilogramm olyan berendezést (kondenzátorokat) ártalmatlanított hulladékként, amelyek potenciálisan PcB (poliklózott-bifenil) tartalmú olajat tartalmaznak.
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2.6. Talaj- és talajvízvédelem
A Vértesi Erômû Zrt. Márkushegyi Bányaüzemének egységes környezethasználati engedélyében
elôírták, hogy a beszállóakna területén lévô gázolajkút környezetében feltárt szénhidrogén-szennyezés
miatt tényfeltárási záró dokumentációt kell benyújtani az illetékes hatóságnak.
A tényfeltárás során 2006 júliusában hat helyen
fúrtak kutat talajvízminta vételének céljából. A mintákat TPH GC (összes ásványi szénhidrogén) vizsgálatnak vetették alá. A telephelyen a talaj mélyebb
rétegeiben is elôforduló TPH-szennyezést egyedül
a gázolaj-töltôállomás környezetében tapasztaltak.
A 2008 márciusában elbontott gázolaj-töltôállomás
helyén 4,5 méter hosszúságú, 2,5 méter szélességû
területen 3 méteres mélységig eltávolították
a szennyezett talajt. A kárenyhítés során összesen
20,6 tonna szénhidrogénnel szennyezett talajt termeltek ki.
Azóta negyedévenként gyûjtenek mintát a kutakból. A mérési eredmények alapján elmondható, hogy
a talajvíz állapota javul, hiszen a vizsgált szennyezô
anyagra (TPH) vonatkozóan az összes biztosított
furat egyikében sem észleltek „D” (kármentesítési)
határérték feletti szennyezést 2009 óta. A „B” határérték a szennyezettségi határértéket jelenti.
A talajvíz minôségének alakulását mutatják a követ
kezô táblázatok.

34

MVM Csoport
Környezeti, Szociális
és Társadalmi Jelentés 2010
www.mvm.hu

Minta jele

Mértékegység

2006. 08. 22

2007. 08. 28

2007. 11. 07

2007. 12. 06

2008. 04. 07

VEM-1

μg/dm3

285

705

122

442

68

VEM-2

3

μg/dm

<50

<50

151

<50

<50

VEM-3

μg/dm3

<50

370

107

<50

<50

VEM-4

μg/dm3

<50

<50

<50

<50

<50

VEM-5

μg/dm3

86

457

<50

<50

<50

VEM-6

μg/dm

<50

<50

<50

<50

<50

"B" határérték

μg/dm3

100

"D" határérték

μg/dm3

300

Minta jele

3

Mértékegység

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

(2009. 03. 26)

(2009. 06. 25)

(2009. 09.28)

(2010. 01. 27)

VEM-1

μg/dm3

<50

<50

<50

<50

VEM-2

μg/dm3

<50

<50

<50

128

VEM-3

μg/dm3

<50

<50

<50

<50

VEM-4

μg/dm3

<50

<50

<50

<50

VEM-5

3

μg/dm

<50

<50

<50

<50

VEM-6

μg/dm3

<50

<50

<50

<50

"B" határérték

μg/dm3

100

"D" határérték

μg/dm3

300

Minta jele

Mértékegység

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

(2010. 03. 09. és
04. 07.)

(2010. 06. 08.)

(2010. 11. 03.)

(2010. 12. 14.)

VEM-1

μg/dm3

259

<50

<50

<50

VEM-2

μg/dm3

85

252

<50

266

VEM-3

μg/dm3

77

106

<50

<50

VEM-4

μg/dm3

<50

<50

<50

<50

VEM-5

3

μg/dm

<50

<50

<50

<50

VEM-6

μg/dm3

<50

79

<50

<50

"B" határérték

μg/dm3

100

"D" határérték

μg/dm3

300

35

MVM Csoport
Környezeti, Szociális
és Társadalmi Jelentés 2010
www.mvm.hu

A Bánhidai Erômû zagytere

A Vértesi Erômû Zrt. bánhidai telephelyén 1967-tôl
2004-ig folyt villamosenergia-termelés és hôszol
gáltatás szénportüzelésû erômû üzemeltetésével.
A  fûtôanyagot a környéken található barnaszénvagyon szolgáltatta. A Bánhidai Erômû zagytere
a hûtôtó déli partjához közel található.
Az erômû a tüzelôanyagok elégetésekor keletkezô
szilárd hulladékot, a salakot és a pernyét úgyneve
zett hígzagyos technológiával juttatta ki a töltésekkel körülvett 16,7 hektár területû zagytérre, ahol
mintegy 2,5 millió m3 salak-pernye hulladékot tárolnak. A zagytér környezetében jelenleg kilenc monitoring kút (és további hét ideiglenes kút) üzemeltetése biztosítja a felszín alatti vizek minôségének
rendszeres megfigyelését. Az elôzô évek vizsgálati
eredményeibôl megállapítható, hogy a kútvizek szulfát- és fémtartalma stagnál. Néhány kút esetében
emelkedett az ammónia, a nitrát és KOIps (kémiai oxigénigény) értéke. Ez azonban háttérszennyezésbôl
származhat, mivel az erômûvi technológiából ezek
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az anyagok nem keletkezhettek. A zagytér a térségben további talajvízromlást nem okozott.
A Bánhidai Erômû zagyterének rekultivációjára
a Vértesi Erômû Zrt. a kötelezett.

Bánhidai Erômû — zagytér
mélyszivárgó rendszer aknakútjai
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A zagytér rekultivációs tervét több alkalommal át
dolgozták a rekultiváció módja, rétegrendje, megvalósítási határideje stb. vonatkozásában, de végleges
hatósági döntés még nem áll rendelkezésre. Ezekrôl
a társaság folyamatosan egyeztet a környezetvédelmi hatósággal, több eljárás van folyamatban.
A jelenleg folyó munkálatok keretében a Vértesi Erômû Zrt. mûszaki védelmet valósított meg
a Bánhidai Erômû zagytere és a hûtôtó között: egy
mélyszivárgó rendszert építettek ki a hatósági engedélyek alapján. A rendszer próbaüzeme 2010. március 18-tól április 28-ig tartott. A kivitelezési folyamatot a felügyelôség ellenôrizte, melynek során hibát,
hiányosságot nem észlelt. A beruházás kb. 15 millió
forint ráfordítással valósult meg (a képen a mélyszivárgó rendszer aknakútjai láthatók). A felszín alatt
szivattyúzott vizet a zagytér tetejére juttatják, ez
elôsegíti majd a növényzet gyorsabb megtelepedését is.
A társaság 2011 elején kapta meg a mélyszivárgó
rendszer üzemeltetési engedélyét, amely további hat
hónapos próbaüzemet és napi adatrögzítést írt elô.
A Tatabányai Erômû szenes kazánjainak tüzelési maradéka hulladék vízzel keverve, hígzagyos technológiával került a telephelyen belüli zagytérre. 1998-tôl
az úgynevezett sûrûzagyos technológiát vezették
be, amely során a pernye és a hulladék víz 1-1,5 arányú keverékét hidraulikusan szállították ki a zagytérre. Az erômûben a széntüzelésrôl 2004-ben átálltak olajtüzelésre, ezzel a további zagyképzôdés
megszûnt. A zagytér rekultivációjának kötelezettje
szintén a Vértesi Erômû Zrt.

A területen 2005 ôszére a durva tereprendezési
munkák elkészültek, a terület kb. 25 százalékára
humuszos terítés is került. 2007 elején a Vértesi
Erômû Zrt. és az ingatlanok tulajdonosai a terület
kedvezôbb hasznosíthatósága érdekében megállapodtak a korábban elkészített rekultivációs terv módosításában.
2007 májusában a területileg illetékes Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelôség környezetvédelmi mûködési engedélyt
adott arra, hogy a zagytér üzemeltetésével felhagyhat a társaság.
A jogerôs módosított terv alapján a zagytéri rekultivációt, ennek keretében a tereprendezési munkákat
és biológiai rekultivációt (füvesítést) is elvégezték
2009 év végéig. A zagytérhez tartozó övárok vízjogi engedélyének kérelme elbírálás alatt van a hatóságnál, mert ehhez még a területek tulajdonosainak
hozzájárulását kell beszerezni.
A Tatabányai Erômûre vonatkozó bontási kötelezettségek közül a vasbeton szénsiló bontását kell
még elvégezni.
Az Oroszlányi Erômû a zagyterén a saját energiatermelési tevékenysége során keletkezett szilárd
égéstermékeket, valamint a kéntelenítésbôl származó gipszet tárolja. A zagytér dombépítésû, a hûtôtó
völgyzáró gátjára támaszkodva az Által-ér nyomvonalán alakították ki. Területe összesen 186 hektár,
ennek közel 2/3-án aktív zagyelhelyezés már nincs
(felhagyott és szüneteltetett kazetták).

A Tatabányai Erômû rekultivált zagytere
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Az Oroszlányi Erômû zagytere a kazetták megjelölésével

A mûvelésbe fogott zagytéren a salak-pernye zagy
kihelyezésénél alkalmazott hidromechanizációs
technológiának köszönhetôen vizes, nedves felület
alakul ki, így a kiporzás veszélye nem áll fenn.

Az Oroszlányi Erômû zagytere
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A mûvelés alól jelenleg kivont területek felszínének
nagy részét növényzet borítja. A kiporzásra hajlamos rézsûket mind nagyobb hányadban fahánccsal,
ill. szalmatörekkel fedik le, ami a növények megtelepedését is elôsegíti, és a felület kiporzásának
lehetôségét megszünteti. 2009-ben a környezetvédelmi felügyelôség engedélyével egy hosszabb
rézsûszakaszon szennyvíziszappal kevert szalmatörek és faháncs keverékét is elhelyezték, ami meggyorsította a növényzet megjelenését. A kísérlet
annyira sikeresnek bizonyult, hogy annak folytatására a társaság 2010-ben engedélyt kért a hatóságtól. A kérelem jelenleg elbírálás alatt van.
Az Oroszlányi Erômû zagyterének környezetében
húsz térségi megfigyelôkút és — egy 2010-es IPPC
engedély módosítása óta — hét E jelû kút folyamatos
vizsgálatával követik nyomon a talajvíz állapotát (további egy kút létesítése folyamatban van). Az esetlegesen talajba került szennyezôdés terjedésének
megakadályozására elôbb passzív védelemként füg-

gönyfalat, majd 2007. és 2009. között a hatásfok javításának érdekében aktív védelemként egy zagytéri mélyszivárgó és monitoring rendszert építettek ki.
A mélyszivárgó rendszer beruházási költsége közel
250 millió forint volt. A térségi figyelôkutak állapotára is gondot fordít a társaság, 2008-ban és 2009ben elvégezte az összes kút felújítását 6-7 millió
forint ráfordítással. A térségi kutak vízminôségi adataiban 2010-ben jelentôs változás nem következett
be, a mélyszivárgó rendszer beüzemelését követôen
a szulfát-ion-tartalom helyenként csökkenô tendenciát mutat.

Oroszlányi Erômû zagytér — 2 és 4 kazetta

Oroszlányi Erômû zagytér — 2 és 4 kazetta

A környezetvédelmi hatóság kötelezte a társaságot,
hogy az oroszlányi zagytér felhagyott 2. és 4. számú kazettájának rekultivációjára nyújtson be tervet.
A tervet benyújtották, elbírálása folyamatban van.
Az alábbi képeken ezeknek a kazettáknak zömmel
spontán növényzettel fedett és vízzel borított területei láthatók.
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Oroszlányi Erômû zagytér — 2 és 4 kazetta

Oroszlányi Erômû zagytér — 2 és 4 kazetta

Zagytér-porzásmentesítés — szennyvíziszappal
kevert szalmatörek és faháncs keverékével borított
rézsûszakasz

A Paksi Atomerômû Zrt. tevékenységének talajvízre és talajra gyakorolt hatását kiterjedt (42 kútból
álló) talajvízfigyelô kútrendszerrel ellenôrzik. A potenciális környezetszennyezô források ellenôrzése
érdekében az alábbi létesítmények környezetét
ellenôrzik különbözô paraméterek alapján:
• veszélyes hulladék üzemi gyûjtôhely,
• ipari zagytér,
• föld alatti olajtartályok,
• kommunális hulladékvíz-rendszer.
2010-ben a felszín alatti vizekben a környezetvédelmi felülvizsgálatok során feltárt állapothoz képest
szennyezést nem tapasztaltak.
A MAVIR Zrt. transzformátorai régebben nyitott
alapokkal üzemeltek, és az emiatt bekövetkezett
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talaj- és talajvíz-szennyezôdéseket a társaság szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik 13 átviteli
hálózati alállomás területén. Összesen 85 mintavételi helyet alakítottak ki, ahol megfigyelô monito
ring rendszerek üzemelnek. A monitoring kutakból
a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság
elôírásának megfelelô gyakorisággal mintákat vettek, és a vízmintákat akkreditált laboratóriumban
vizsgálták be. A megküldött vizsgálati eredményeket 2010-ben a felügyelôségek elfogadták.
A csapadékos idôjárás és a magas talajvíz miatt
a monitoring kutakból vett szennyezôdések értékei
számos alállomáson meghaladták a meghatározott
„D” kármentesítési, illetve a „B” szennyezettségi határértéket, de további beavatkozást egyik esetben
sem kellett elrendelni.
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A hévízi, valamint a szegedi alállomáson található
monitoring kutak eliszapolódása miatt szükségessé
vált azok bôvítése.
A litéri alállomáson végzett kármentesítés lezárásáról készített dokumentációt a felügyelôség elfogadta, és egyben további négy évig elôírta a kármentesítési monitoring folytatását. A felügyelôség szintén
elfogadta az arról a kárelhárítási mûszaki beavatkozásról és monitoring tevékenységrôl szóló jelentést,
amelyet a társaság a martonvásári alállomáson 1998ban bekövetkezett transzformátormeghibásodás
következtében kialakult környezetszennyezés elhárítására végzett. A monitoring kutakat Martonvásáron 2011-ben megszüntették.
A MIFÛ Kft. erômûveiben az üzemeltetési és
karbantartási munkavégzések során kiemelt figyelmet fordítanak a talaj és a felszín alatti víz védelmére. A gázmotoros fûtôerômûvekben a kenôolajcsere
(az olaj átszivattyúzása a központi tartályból
a hulladékolaj-gyûjtô tartályba) zárt technológiai
rendszerben történik. A dupla falú tárolótartályokat
rendszeresen karbantartják és ellenôrzik. Kenôolajbeszállításkor a tartálykocsi csôvezetékének csatlakozási pontjainál felfogó tálcákat alkalmaznak, ezzel

is megelôzve az esetleges csepegésbôl adódó talajszennyezést.
A Hold utcai kombinált ciklusú fûtôturbinás erô
mûben három monitoring kutat üzemeltetnek.
A kutak ellenôrzését megbízási szerzôdés kere
tében akkreditált laboratórium végzi negyedéves gyakorisággal. A vizsgált vízkémiai jellemzôk
az elôírásoknak megfelelnek.
Az MVM GTER Zrt. Sajószögedi Erômûvének területén négy, a Lôrinci Erômû területén pedig hat
talajvízfigyelô kút létesült, amelyek üzemeltetését,
beleértve az általános vízkémiai jellemzôk, valamint
a vízminták összes alifásszénhidrogén-tartalmának
ellenôrzését a vízjogi üzemeltetési engedélyekben
leírtak szerint végzik.
Megbízási szerzôdés keretében a VITUKI Nonprofit Közhasznú Kft. végzi az elfolyó vizek és
talajvízfigyelô kutak esetében a vízmintavételt és
a vizsgálatokat, Sajószögeden negyedévenként,
a Lôrinci Erômûben félévenként.
A vizsgálati jegyzôkönyvekben rögzítettek alapján kijelenthetô, hogy az erômûvek üzemeltetési
tevékenysége gyakorlatilag nem változtatja meg
a talaj alatti élôvizek minôségét.
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2.7. Zajvédelem
A Vértesi Erômû Zrt. Oroszlányi Erômû telephelye
több mint 200 méteres távolságban van a védendô
területektôl (Bokod községtôl és a hûtôtó környezetében elhelyezkedô kertektôl).
Az erômû egységes környezethasználati engedélye
(H-868-29/2007.) meghatározza az éjszakai és
a nappali zajkibocsátás határértékeit.
Lakossági bejelentés a zajkibocsátással kapcsolatban a társasághoz 2010-ben sem érkezett.
A Márkushegyi Bányaüzem egységes környezethasználati engedélye (26947/2006.) a kisebb telephelyek (Beszálló akna, Déli légakna, Lejtôs akna,
Bokodi légakna és M-Depo) vonatkozásában is meghatározza az éjszakai és a nappali zajkibocsátási
határértékeket. A Beszálló akna kivételével a külsô
kisebb telephelyek erdôs övezetben helyezkednek
el. Az IPPC engedély megszerzése során a bányaüzemhez tartozó összes telephelyre vonatkozóan
egy külsô szakértô elvégezte a zajméréseket és elkészítette a zajkibocsátási jegyzôkönyvet.
Lakossági bejelentés a zajkibocsátással kapcsolatban a társasághoz 2010-ben sem érkezett.
A Paksi Atomerômû Zrt.-ben az üzemidôhosszabbítás környezetvédelmi engedélyezésének
elôkészítéséhez kapcsolódóan 2002-ben végeztek
zajméréseket az erômû telephelyén és környezetében, és ezek alapján a társaság teljesíti a jelenlegi
határértékeket is. Zajkibocsátással kapcsolatos panasz nem érkezett az erômû ellen sem 2010-ben,
sem a korábbi években. Tekintettel arra, hogy a zajforrások az elmúlt években nem változtak, új méréseket nem végeztettek.
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A MAVIR Zrt. új készülékeit már mindenütt zajcsökkentett kivitelben szereli fel, így a környezetbe
kijutó zaj a lehetô legkisebb mértékû. A hévízi önkormányzat kérésére két alkalommal történt zajmérés a helyi alállomás környezetében, és a mérések
mindkét esetben a határérték alatti eredményeket
hoztak. A  pécsi alállomás környezetében lakossági panasz miatt végeztek zajmérést, és mivel az itt
mért értékek meghaladták az elôírásokat, a társaság
zajvédô fal építésérôl intézkedett. A zuglói alállomás
környezetében a környezetvédelmi felügyelôség
végzett zajmérést lakossági és önkormányzati megkeresés alapján. Az eredmények a vonatkozó jogszabály által rögzített határértéken belül voltak, de
a felügyelôség ennél szigorúbb egyedi zajkibocsátási határértéket állapított meg az ELMÛ-vel közösen
üzemeltetett alállomásra.
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2.8. A biodiverzitásra gyakorolt hatás
A MAVIR Zrt. madárvédelmi tevékenységének gerincét 2010-ben is a túzokvédelmi és a mûfészek
program alkotta.
A mûfészekprogram keretében az átviteli hálózat
oszlopain elhelyezett mûfészkek (kerecsensólyomés vércseköltôládák) száma 2010-ben újabb 11 fészek
kihelyezésével 391-re gyarapodott. Ez utóbbi fészkeket már nem a LIFE program keretében helyezték ki,
hanem a madárvédelmi szakértôk kérésére.
A 2010. év rendkívül változékony, esôs, hideg és
szeles tavaszi idôjárása (mind a fészekben maradás, mind a táplálékszerzés gondot okozott) miatt
a sikeres költések száma a mûfészkekben is elmaradt az elmúlt években tapasztaltaktól. Összesen
52 sikeres költésrôl számolhatunk be a kerecsenfészkek esetében, bár ezt a számot meghaladják
a vörös vércsék sikeres költései.

A védett madarak fiókáinak gyûrûzését a MAVIR és
az együttmûködô Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetôi ünnepélyes keretek között, a sajtó nyilvánossága elôtt kezdték el. Májusban
közösen látták el azonosító gyûrûkkel az egyik távvezeték-oszlopon levô fészekben kiköltött kerecsensólymokat. A gyûrûzési programot sajnos a rossz
idôjárási viszonyok miatt nem sikerült a terveknek
megfelelôen megvalósítani, ugyanis a FAM technológiával (feszültség alatti munkavégzés) történô
gyûrûzésnek korlátot szab az esôs, párás és szeles
idôjárás.
Az Európai Unió által támogatott LIFE-Nature program befejezését követôen magyar, szlovák, román
és bolgár közös uniós pályázattal elindult a LIFE+
pénzügyi keret felhasználásával a kerecsensólyom-védelmi program, amelyben a MAVIR is szerepet vállalt. Az elkövetkezô négy évben a társaság
mûfészkek kihelyezésével, a madarak kamerával
és fotócsapdákkal való megfigyelésével járul hozzá
az erôfeszítések sikeréhez. A román és bolgár villamoshálózatokat üzemeltetô szakembereknek a társaság módszertani fészekkihelyezésekkel egybekötött bemutatót tartott a Magyarországon sikeresen
alkalmazott módszerekrôl.
A túzokvédelmi program keretében tervek készültek a madáreltérítô szerelvények telepítésére a felújításra kerülô hálózati szakaszokon. A közel 1 300
eltérítô kihelyezését, illetve a hibás szerelvények
cseréjét 2011-ben hajtják végre.
A madárvédelmi programot interaktív elôadásokkal
és kiállításokkal népszerûsítették ez elmúlt évben.
A gyerekeknek és felnôtteknek szóló interaktív
elôadások sikeresnek bizonyultak, jelentôs közönséget vonzottak. A program elismertségét fokozta
az ÖKOINDUSZTRIA, az ÖKOTECH kiállításokon való
megjelenés, de a látogatók a Múzeumok Éjszakáján,
és az Európai Kulturális Örökség Napjai alkalmával is
megismerkedhettek a kerecsenek védelmében végzett tevékenységgel.
2010-ben immár harmadik alkalommal rendezte
meg a MAVIR azt a tudományos konferenciát, amelyen a magyar és külföldi partnerek, a gazdaság és
a környezetvédelem szakmai képviselôi megvitatták

43

MVM Csoport
Környezeti, SzociáliS
éS tárSadalmi JelentéS 2010
www.mvm.hu

a térség madárvédelmi problémáit és eredményeit
a villamosenergia-hálózat mentén. a konferencia
adott lehetôséget az akadálymentes égbolt megállapodás aktualizálására, egyeztetésére is, melyben
a maVir is aktív szerepet vállalt.
az oVit zrt. egyes kivitelezési tevékenységei
— különösen a távvezetékes munkák — érinthetik
a nemzeti parkokat, a természetvédelmi területeket, a tájvédelmi körzeteket, a natura 2000 területeket, valamint különleges vagy kiemelt jelentôségû
természetmegôrzési területeket. emiatt a társaság
továbbra is fontosnak ítéli, hogy a kivitelezési munkákhoz készült szerzôdésekben foglalt elôírások
alapján fenntartsa a nemzeti Park igazgatóságokkal meglévô szoros kapcsolatot. ennek keretében
a nemzeti Park igazgatóságok illetékességi területén végzett tevékenységek elôkészítése és tervezése során egyeztetik az igényeket, figyelembe veszik
a környezet- és természetvédelmi szempontokat.
a távvezeték-építési és -szerelési tevékenység során
a természetes élôhelyek és mezôgazdasági területek esetenként károsodhatnak (erdôirtás, zöldkár),
ezért a terep helyreállítását rekultiváció keretében kell elvégezni. a rekultivált terület nagysága
2010-ben mintegy 120 hektár volt. az erdônyiladékok
létesítését követôen a helyi erdészeti hatóság

határozatának megfelelôen a társaság maradéktalanul ellentételezi a létesítéskor kivágott famennyiséget az erdôfenntartási járulék megfizetésével vagy
(esetenként) erdôtelepítéssel.
az MVM gter zrt. által üzemeltetett litéri erômû
üdülôterület közelében mûködik, míg a Sajószögedi erômûtôl egy kilométer távolságra „jóváhagyott
kiemelt jelentôségû természetmegôrzési terület”
található. mindebbôl következik, hogy üzemeltetési
tevékenysége során a társaságnak igen nagy gondot
kell fordítania a környezet védelmére.
a litéri erômû mûködtetését a területileg illetékes
környezetvédelmi hatóság úgy engedélyezte, hogy
a környezô területeken az mVm Gter zrt. folyamatos környezeti (bio) monitoringot végez. a társaság
a fenti tevékenységgel a Bakonyi természettudományi múzeumot bízta meg, amely tudományos
igényességgel vizsgálja az erômû hatását a környezetben honos állat- és növényvilágra. a fenti
tevékenységrôl évente összesített vizsgálati jelentés készül, amelyet az illetékes környezetvédelmi
hatóságnak nyújtanak be elfogadásra. az elmúlt
12 év adatai megerôsítik, hogy a litéri erômû kibocsátása (a tényszerûen igen kevés üzemóra mellett)
semmilyen módon nem károsítja a környezetében
lévô élôvilágot.

2.9. elektromágneses terek
a villamos energia termelésébôl, szállításából és
használatából adódóan elektromágneses terek alakulnak ki környezetünkben. a hálózati frekvenciájú
(50 Hz-es) elektromágneses terek forrásai közé tartoznak a háztartási gépek, az elektromos szerszámok
és ipari berendezések, az elektromos közlekedési
eszközök, valamint az átviteli és elosztó hálózati elemek (vezetékek, alállomások). ezen berendezések
környezetében elektromos és mágneses tér alakul
ki. az elektromágneses tér egyik fontos jellemzôje,
hogy nagysága és hatása a berendezéstôl távolod-
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va gyorsan csökken. a távvezetékek mágneses terére vonatkozóan az egészségügyi Világszervezet
(WHo) nemzetközi Sugárvédelmi egyesülete (irPa)
ajánlása, illetve az európai Unió azonos határértékeket tartalmazó ajánlása alapján született 63/2004.
eSzcsm rendelet elôírásait tekintjük mértékadónak.
a határértékek számos tudományág képviselôinek
többéves közös munkájával, a megfelelô mértékû
biztonsági tényezôk figyelembevételével kerültek
meghatározásra.
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Mágneses tér által okozott expozíciós értékek összehasonlítása

Mágneses indukció (μT)

10 000

Vonatkoztatási határérték
100

1

0,01
Háztartási
gépek

Otthon

Távvezeték Távvezetéktől Távvezetéktől
alatt
100 m-re
25 m-re

Munkahely

a mérési eredményeket bemutató ábrán jól látható, hogy a háztartási berendezések használat közben jóval
erôsebb elektromágneses teret hoznak létre, mint a közelben húzódó nagyfeszültségû távvezeték. a távvezetékek által létrehozott elektromágneses tér még a vezeték alatt (fejmagasságban, 1,8 méteren) sem éri el
a meghatározott, úgynevezett vonatkoztatási határértéket, amely referenciaszintként a környezetben mérhetô
elektromos, illetve mágneses tér felsô korlátját jelzi.

elektromágneses tér által okozott expozíciós értékek összehasonlítása
Villamos térerôsség e (kV/m)

Mágneses térerôsség b (μt)

néhány óra

tartózkodási idô a távvezeték alatt

10

1 000

korlátlan

5

100

a MAVir zrt. nagyfeszültségû átviteli hálózati berendezései szigorú elôírások és engedélyezési eljárások alapján, folyamatos ellenôrzés mellett, szakszerû
kivitelezéssel, az élet- és vagyonbiztonsági követelmények miatt igen nagy biztonsági távolságok betartásával épülnek. ez garantálja, hogy a lakosságot érô
villamos és mágneses tér mértéke elhanyagolhatóan
kicsi legyen. a táblázat szerint a távvezetékek környezetében végzett munka néhány órás idôtartamig
akkor veszélytelen, ha a villamos térerôsség értéke nem haladja meg a 10 kV/m értéket, a mágneses
térerôsség értéke pedig kisebb 1 000 µt-nál. az alsó
sorban megadott értékek azt mutatják, hogy a távvezeték környezetében korlátlan ideig történô tartózkodás sem jelent egészségügyi kockázatot.

a távvezetékek környezetében kialakuló villamos és
mágneses tér nagysága a vezetôk föld feletti magasságától, a közöttük lévô távolságoktól, továbbá a sodronyok elrendezésétôl, a fázis elrendezéstôl, valamint
az éppen aktuális terhelôáramtól is függ. a kialakuló térerôsségek szempontjából végzett számítások
a legkisebb föld feletti vezetékmagasság helyén az
alábbiak szerint alakulnak a „Fenyô” típusú 400 kVos távvezetéki oszlopok esetén. az ábrák jobb oldalán a sodronyok földtôl mért magassága látható.
a fázisvezetô sodronyok piros, sárga és zöld színnel,
a távvezetékek villámcsapás elleni védelmét biztosító
sodronyok pedig fehér színnel vannak jelölve.
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Villamos térerôsség értékének alakulása a távvezeték középvonalától mért távolság
és magasság függvényében
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mágneses térerôsség értékének alakulása a távvezeték középvonalától mért távolság
és magasság függvényében

a villamos és mágneses terek egészségre gyakorolt hatásának tudományos alaposságú megismertetésének céljával társaságunk megjelentette a „tájékoztató az ipari frekvenciájú elektromágneses terekrôl” címû kiadványt,
amely a nagyközönség tájékoztatását szolgálja ebben a témában.
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2.10. Nukleáris környezetvédelem
A Paksi Atomerômû Zrt. nukleáris környezetvédelmi ellenôrzésének alapvetô feladata 2010-ben
is az volt, hogy egyrészt folyamatosan kontrollálja
a radioaktív anyagok kibocsátását az erômûbôl,
másrészt széleskörûen vizsgálja azok közvetlen
környezeti megjelenését. Az ellenôrzés kétszintû:
a távmérô hálózatok — évente mintegy 3,5 millió
adatot szolgáltatva — állandóan mérik, monitorozzák a legfontosabb kibocsátási és környezeti
sugárzási mennyiségeket, valamint a meteorológiai jellemzôket, az érzékeny laboratóriumi vizsgálatok pedig kiegészítik, pontosítják a távmérési
eredményeket. A folyamatos — és lehetôség szerint reprezentatív — mintavételek éves száma
közel tízezer, az analízisük révén kapott, többnyire
részecskespecifikus adatok száma ennek két-háromszorosa. Az erômû nukleáris környezeti hatásának
megítélése elsôdlegesen azon alapul, hogy a kibocsátások miként viszonyíthatóak az izotópszelektív
radioaktív kibocsátási korlátokhoz.
Radioaktív anyagok kibocsátása
A 15/2001. (VI.8.) KöM rendelet által elôírt kibocsátási korlátozási rendszer az atomerômûre meghatározott dózismegszorításból (90 µSv) származtatott
izotópspecifikus kibocsátási korlátokhoz hasonlítja
mind a folyékony, mind a légnemû kibocsátásokat.
A  következô oldalon található táblázatban csoportokba foglalva szerepelnek az összesített kibocsátási adatok és az azokhoz tartozó kibocsátási határ
érték-kihasználások. Összességében elmondható,
hogy a Paksi Atomerômû Zrt. a 2010. évben 0,25
százalékban használta ki a kibocsátási korlátot (kibocsátási határérték-kritérium: 2,5 x 10 -3), ebbôl
0,16 százalékkal a folyékony, míg 0,09 százalékkal a
légnemû kibocsátások részesedtek.
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A 2010. évi kibocsátások összefoglaló adatait mutatja be a következô táblázat:
Izotópcsoportok

Összes kibocsátás [Bq]

Kibocsátási határérték-kihasználás
Légnemû kibocsátások

Korróziós és hasadási termékek

1,02 x 109

1,38 x 10-4

Radioaktív nemesgázok

4,00 x 10

5,07 x 10-4

Radiojódok

1,29 x 108

9,30 x 10-5

Trícium

4,73 x 1012

2,73 x 10-5

Radiokarbon

5,61 x 10

1,85 x 10-4

13

11

Összes:

9,50 x 10-4
Folyékony kibocsátások

Korróziós és hasadási termékek

1,77 x 109

5,93 x 10-4

Trícium

2,82 x 10

9,73 x 10-4

Alfa-sugárzók

1,92 x 105

13

2,62 x 10-7

Összes:

1,57 x 10-3

A következô táblázat bemutatja az egységnyi villamosenergia-termelésre normált paksi kibocsátási értékeket a hasonló típusú külföldi atomerômûvek kibocsátásának nemzetközi átlagához viszonyítva az UNSCEAR
(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) 2008. évi jelentése alapján.

A Paksi Atomerômûbôl kibocsátott radioaktív anyagok mennyiségét mutatja be a következô táblázat
az UNSCEAR világadatok tükrében:
Paks
[GBqGWe-1év-1]

Radionuklid
2010

PWR
[GBqGWe-1év-1]
1983—2010

1998—2002

5,8 x 10-1

6,0 x 10-1

3,0 x 10-2

7,7 x 10-2

1,1 x 10-1

3,0 x 10-1

Összes nemesgáz

2,4 x 10

1,2 x 10

1,1 x 104

Összes trícium

2,8 x 103

2,1 x 103*

2,1 x 103

Összes radiokarbon

3,3 x 10

5,4 x 102**

2,2 x 102

Korróziós és hasadási termékek

6,2 x 10

-1

1,5 x 100

1,1 x 101

Trícium

1,7 x 104

1,1 x 104

2,0 x 104

Légnemû kibocsátás
Korróziós és hasadási termékek aeroszolban
131

I egyenérték

4

5

2

Folyékony kibocsátás

Megjegyzés: – A nemzetközi adatok a Paksi Atomerômûvel azonos elven mûködô nyomottvizes erômûi blokkokra
vonatkoznak (UNSCEAR Report 2008)
* : 1985—2010 átlaga
**: 1988—2010 átlaga
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Az összevetésbôl kitûnik, hogy a 2010. évi paksi légköri
kibocsátások adatai — a radiojódokat kivéve — fölötte
vannak a PWR típusú reaktorok 1998-2002. közötti
világátlagának, ami a reaktorok életkorával, a kibocsátott izotópok meghatározásával és a 4. blokkban
tapasztalható kismértékû inhermetikussággal függ
össze. A korróziós és hasadási termékek látszólagos
növekedése azzal magyarázható, hogy az új szabályozás szerint a kibocsátási adatokat izotópszelektív
mérésekbôl határozzuk meg, a nem mért izotópokat
pedig a kimutatási határértékkel vesszük figyelembe. A korábbi évek gyakorlatában ezen adatok ös�szes béta-sugárzás mérésével lettek meghatározva.
2010-ben az erômû radioaktív nemesgáz kibocsátásai megnôttek a 2009. évhez képest, az I. kiépítésen
a növekményt a pótvíz és a gáztisztító rendszerrel
kapcsolatos problémák okozták, míg a II. kiépítésen
a 4. blokk kismértékû inhermetikussága idézte elô
ezt a jelenséget. A légnemû radiokarbon és trícium
kibocsátása is növekedett a tavaly évihez képest, de
ez az érték csak kismértékben magasabb az éves világátlagnál.
A folyékony kibocsátásban mind a korróziós és a hasadási termékeknél, mind a tríciumnál a paksi adatok a nemzetközi átlag alatt vannak.

A Paksi Atomerômû radioaktív kibocsátásait mutatja be a következô táblázat 2002—2010 között:

Radionuklid/izotópcsoportok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0,47

0,52

0,53

0,58

Légnemû kibocsátás [GBqGWe-1év-1]
Összes aeroszol
I egyenérték

131

Összes nemesgáz
Összes trícium
Összes radiokarbon

0,14

4,4

0,97

0,73

0,53

0,054

260

0.14

0,18

0,023

0,023

0,028

0,075

0,077

35 000

310 000

25 000

9 400

13 000

10 400

15 000

18 000

24 000

3 900

5 000

2 400

1 300

2 100

1 750

1 800

2 100

2 800

460

430

510

410

420

356

270

310

330

Folyékony kibocsátás [GBqGWe-1év-1]
Korróziós és hasadási termékek
Trícium

0,78

0,58

1,2

1,0

0,8

0,98

0,79

0,70

0,62

14 000

10 000

12 000

12 000

16 000

13 000

17 000

16 000

17 000
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Az atomerômû leszerelésének tervezése a hazai és
a nemzetközi elôírások/ajánlások teljes betartásával
történik. Az elsô leszerelési tanulmány 1993-ban készült el, és 1997-ben állították össze az elsô elôzetes
leszerelési tervet (ELT), amelyet az elôírásoknak
megfelelôen ötévenként aktualizálnak. A legutóbbi ELT 2008-ban már a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség által kiadott „A biztonsággal összefüggô
leszerelési dokumentumok irányadó tartalma és formátuma” („Standard Format and Content for Safety
Related Decommissioning Documents”) címû információs jelentésben foglalt elôírásoknak megfelelôen
készült el.
A leszerelés költségeinek becslése során alkalmazott pénzügyi feltételezések alapelvei megfelelnek
a NAÜ, az Európai Unió és az OECD/NEA által kiadott,
nemzetközileg mérvadó dokumentumban, „A nukleáris létesítmények felszámolási költségvetéseiben
használt tételek javasolt szabványosított listájában”
foglaltaknak („Proposed Standardised List of Items
for Costing Purposes in the Decommissioning of
Nuclear Installations: OECD/NEA Interim Technical
Document, Paris: OECD, 1999”). A leszerelési költségek finanszírozási forrása az 1996. évi CXVI.
törvény (Törvény az atomenergiáról) által létrehozott Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, amelybe
az atomerômû évenkénti befizetéseket eszközöl.
Az ELT több leszerelési változatot is tartalmaz, illetve elemez. A jelenleg preferált változat az, hogy
a radioaktívan nem elszennyezôdött rendszerek
lebontása után a teljes primerköri (tehát a radioaktívan elszennyezett) rendszereket húsz évig védetten meg kell ôrizni, és csak azt követôen lebontani
a -1 méteres szintig. Az üzemidô húsz évvel történô
meghosszabbítását feltételezve ez azt jelenti, hogy
a blokkokat várhatóan 2032—2036 között állítják
le, de a szennyezés-mentesítést követôen a primerköri rendszerek és helyiségek 2065-ig a védett
megôrzés állapotában lesznek, így a teljes leszerelési tevékenységek csak 2081-ben fognak befejezôdni.
A rendszerek, helyiségek és a lebontási munkák
közben keletkezô radioaktív hulladékok optimális
mértékû szennyezésmentesítésére, valamint a helyreállítási munkák spektrumára számos hazai elôírás
és nemzetközi ajánlás vonatkozik. Ezek az elôírások
és ajánlások már szerepelnek a 2008-ban aktualizált
ELT-ben.
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PRISE folyamatkezelés
Az átalakítás lehetôvé teszi, hogy amikor a primer
körbôl a szekunderkörbe történô átfolyás meghibásodást idézhet elô (PRImary-to-SEcondary leaking,
PRISE), a kibocsátás „visszavezethetô” legyen
a hermetikus térbe. Az átalakítás lényege, hogy
PRISE esetén — a gôzfejlesztôk jelenlegi leiszapoló
vezetékeit használva — a törött gôzfejlesztôket vízoldalról automatikusan lefúvatják a hermetikus térbe,
és ezzel megakadályozzák a törött gôzfejlesztôben
kialakuló túlnyomást és a biztonsági szelepek felnyílását, ami eddig közvetlen környezeti kibocsátást
eredményezett. A közvetlen környezeti kibocsátás
lehetôségének megszüntetése az erômû üzemzavari környezeti hatásterületét jelentôsen csökkenti.
Az üzemidô-hosszabbítás környezetvédelmi engedé
lye alapján az átalakítás — mind a négy blokkban —
2011 végéig befejezôdik. A szükséges engedélyek beszerzése és a beépítendô szerelvények gyártó általi
végellenôrzése után az atomerômû szakemberei az
átalakítást az 1. blokkban 2011 tavaszán sikeresen
végrehajtották.
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2.11. Válságtervezés, katasztrófavédelem
Az MVM Csoport tagjai részint már rendelkeznek
a feladataik fenntartható ellátásához szükséges üzletfolytonossági tervvel, vagy folyamatban van azok
készítése. Ugyancsak rendelkeznek — ahol ez szükséges — a jogszabályoknak, illetve a csoportszintû
elôírásoknak megfelelô veszélyhelyzeti, pandémiás
és katasztrófavédelmi tervekkel, amelyek tartalmazzák a szükséges intézkedési terveket, illetve eljárásokat.
Az Európai Unió által támogatott EU-ExTraH” pro“
jekt azt célozza, hogy megelôzze az európai kritikus
villamosenergetikai infrastruktúrák meghibásodását, valamint elemzi a veszélyhelyzetek és (terror)
támadások kockázatait az ipari üzemek mûködésfolytonosságának biztosítása, illetve a szükséges
döntéshozatali folyamat fejlesztése érdekében.
A projekt különös figyelmet fordít a meglévô biztonsági elôírások áttekintésére és fejlesztésére, valamint az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott
legjobb gyakorlatok felkutatására és terjesztésére.
A projekt alapját a magyar Rendôrtiszti Fôiskola és
az Európai Bizottság által képviselt Európai Közösség között létrejött, HOME/2009/CIPS/AG/C1-010
ABAC, 30-CE0277536/00-66 számú megállapodás
képezi. A  projekt „társkedvezményezettjei” a Magyar Villamos Mûvek Zrt., az MVM Paksi Atomerômû
Zrt., illetve a Pozsonyi Rendôr Akadémia.
A projekt keretében 2010-ben több sikeres hazai,
illetve nemzetközi konferenciát tartottak, ismerkedtek a nemzetközi gyakorlattal, modelleket dolgoztak
ki egy szimulált esemény felszámolására. A projekt
2011-ben közös gyakorlattal zárult.
A Magyar Villamos Mûvek Zrt. biztonsági filozófiájának homlokterében a vagyonbiztonságon túl
fontos hangsúlyt kapott az információbiztonság és
a humán biztonság.
A szélsôséges idôjárás következtében ugyanakkor
új kockázati elemek is megjelentek.
2010. október 4. napján átszakadt a Magyar Alumínium Termelô és Kereskedelmi Zrt. Ajka és Devecser
közötti vörösiszap-tárolójának gátja. A katasztrófa
során a kiömlô egymillió köbméternyi iszap elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely mélyebben fekvô részeit. Az erôsen lúgos, a termôtalajok
átlagánál több nehézfémet tartalmazó, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren

terült szét, felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva az Ajkai kistérségben Magyarországnak.
Az ajkai vörösiszap-tragédia tanulsága alapján,
az ahhoz hasonló események fellépésének elkerülése érdekében elkezdôdött az MVM Csoport társaságainál tárolt, a környezetre potenciálisan káros
anyagok tárolásának, állapotának felülvizsgálata.
Külön munkabizottság jött létre. A szakértôi elemzések, szakvélemények 2011-ben készülnek el.
A Paksi Atomerômû Zrt.-t potenciálisan érintô
rendkívüli eseménynek és veszélyhelyzetnek minô
sülnek a nukleáris létesítményi veszélyhelyzetek,
a radiológiai veszélyhelyzetek, a természeti és ipari
katasztrófák, a tûzesetek, valamint az Alkotmány
19. § 3. bekezdésében meghatározott rendkívüli
állapot. Ezen kulcsfontosságú kockázatok kezelésére készült el az átfogó veszélyhelyzet-kezelési és
intézkedési terv (ÁVIT). Az ÁVIT célja az atomerômû
veszélyhelyzet-kezelési felkészültségének megfeleltetése a jogszabályi követelményeknek, a hatósági elôírásoknak, a nemzetközi elvárásoknak és
a nemzetközi tapasztalatokból származó fejlesztési igényeknek. A veszélyek hatékony elhárítása
érdekében a társaság Balesetelhárítási Szervezetet
(BESZ) hozott létre, amelyet a vezérigazgató megbízása alapján a mindenkori biztonsági igazgató vezet.
A Balesetelhárítási Szervezet a kulcsfontosságú kockázatok alapján szervezôdött: tevékenysége felöleli
a nukleáris, hagyományos és egyéb veszélyhelyzeti
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
Az ÁVIT célja az atomerômû területén bekövetkezô
hagyományos katasztrófahelyzetek és nukleáris
balesetek elhárításának, illetve a következmények
felszámolásának szabályozása a hatályos elôírások,
az üzemeltetés és gyakorlatok tapasztalatainak
figyelembevételével, összhangban az országos,
területi, helyi baleset-elhárítási tervekkel. Az ÁVITban meghatározottak szerint kell eljárni nukleáris baleset, tömeges sérüléssel járó, illetve nagy
kiterjedésû — az atomerômû területét is érintô
— természeti, vagy ipari katasztrófa esetén, valamint háborús helyzet bekövetkezésekor. Az ÁVIT
az üzemzavari elemzésekre, az erômû technológiai állapotára, illetve a kialakult sugárzási helyzetre
támaszkodva osztályozza a veszélyhelyzeteket, és
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meghatározza a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges szervezési és mûszaki intézkedéseket.
Az ÁVIT a különbözô típusú rendkívüli események és
veszélyhelyzetek egységes kezelését teszi lehetôvé.
A terv moduláris felépítésû, a rendkívüli események
és a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos általános feladatokat és az egységes felkészülést
az elsô modul, míg a különbözô típusú rendkívüli
eseményekkel és veszélyhelyzetekkel kapcsolatos
speciális kezelési, elhárítási és felszámolási feladatokat a további modulok tartalmazzák.
A rendkívüli események és a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos részletes feladatokat a végrehajtási utasításokban szabályozzák.
Az ÁVIT_VU35 folyamat leírás a Paksi Atomerômû
Zrt. és a KKÁT (kiégett kazetták átmeneti tárolója)
területén bekövetkezett veszélyhelyzet kezelésének
korai szakaszának feladatait írja le a veszélyhelyzeti
esemény bekövetkezésétôl a BESZ vezetési csoport
megalakulásáig (a veszélyhelyzet kezelése átadá
sáig). A folyamat leírása tartalmazza a veszélyhelyzeti osztályozást, a telephelyi védôintézkedések
meghozatalának és kiadásának rendjét, illetve azt is,
hogy a társaságok és a hatóságok milyen lakossági
védôintézkedéseket foganatosítsanak.
Az atomerômû területén és harminc kilométeres
körzetében a társaság tulajdonában lévô MOTOROLA SmartZone nyalábolt (trunked) rádiórendszer
biztosítja az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és
a veszélyhelyzetek kezeléséhez szükséges rádióforgalmazást. A rendszer összeköttetést teremt
olyan fontos külsô biztonsági partnerekkel is, mint
a Paks városi rendôrkapitányság, a tûzoltóság,
a mentôállomás, a Tolna Megyei Rendôr-fôkapi
tányság Neutron Bevetési Osztálya (a Paksi
Atomerômû védelméért felelôs Neutron kommandó), a katasztrófavédelem, valamint a lakossági
tájékoztató és riasztó rendszer szervezete.
A készenléti szervezetek állami EDR (Egységes Digitális Rádiótávközlô) rendszerén belül a nukleárisbaleset-elhárítás kommunikációjának biztosítására
létrehoztak egy külön 98-as VPN-t (Virtual Private
Network — virtuális magánhálózat), amely minden,
a nukleáris veszélyhelyzetben közremûködô kormányzati és engedéllyel rendelkezô gazdálkodó
szervezet rendelkezésére áll. A társaságnak a jogszabályokban elôírt módon biztosítania kell a kormányzati szervekkel történô együttmûködést, így
rendkívüli események és veszélyhelyzetek esetén
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a partnereivel folytatott vezeték nélküli kommunikációra az EDR rendszert használja.
A Paksi Atomerômû Zrt. a veszélyhelyzetek kezelésére való felkészülés idôszakában a képzések során
elsajátított ismeretek begyakorlására, ellenôrzésére
gyakorlatokat tervez, végrehajt és értékel. A  gyakorlatok megtartása nemcsak a személyzet
veszélyelhárítási kiképzettségének ellenôrzésére
szolgál, hanem a veszélyelhárítási létesítmények,
berendezések, eszközök, anyagok és rendszerek, valamint a külsô-belsô együttmûködés rendszerének
ellenôrzésére is. A gyakorlatok végrehajtása után
a megfigyelôk, illetve a gyakorlaton résztvevôk értékelései, észrevételei alapján összefoglaló értékelés
készül, amelynek tanulmányozása után az illetékes
vezetôk javaslatokat tesznek a hibák kijavítására és
a tapasztalatok felhasználására.
Az éves gyakorlat-végrehajtási terv legalább hat különféle gyakorlatot tartalmaz. Félévente egy váratlan, illetve egy elôre bejelentett gyakorlatot a BESZ
kijelölt alegységei számára, évente egyszer pedig
egy törzsvezetési gyakorlatot a BESZ vezetési csoport részére, illetve szintén évente kell egy komplex
gyakorlatot tartani a teljes BESZ állomány részére.
Az éves gyakorlat-végrehajtási terv összeállítása
során az erômû figyelembe veszi az ONER (Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer) szervezetek által készített hosszú távú gyakorlattervnek
az erômûvet érintô mozzanatait, valamint az elôzô
évek gyakorlatai során felmerült igényeket, ismereteket, tapasztalatokat és a fejlesztendô területeket.
A gyakorlatok végrehajtása után a gyakorlat vezetôje
és a megfigyelôk szóbeli gyorsértékelést végeznek.
A gyakorlatvezetô értékelése MEGFELELÔ”, vagy
“
NEM MEGFELELÔ” lehet. Az utóbbi értékelés ese“
tén az okok elemzése után a BESZ vezetô azonnal
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intézkedik a hiányosságok pótlására és a gyakorlat
megismétlésére.
A gyakorlatok során feltárt hiányosságok felszámolására és a felmerült javaslatok megvalósítására a felkészülésért felelôs szervezet vezetôje
egy hónapon belül értékelést és intézkedési tervet
készít, amelynek tartalmaznia kell a megszabott
határidôket és a felelôsök listáját, és amelyet a BESZ
vezetôje hagy jóvá.
Az éves gyakorlatokról a felkészülésért felelôs
szervezet vezetôje összefoglaló jelentést készít,
és azt a BESZ vezetôjének elfogadásra elôterjeszti
a tárgyévet követô év január 31-ig. A jelentést tájékoztatásul az OAH NBI-nek (Országos Atomenergia
Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóság) is meg kell
küldeni. A jelentésben ki kell térni arra, hogy milyen
intézkedések születtek a gyakorlatokon feltárt hiányosságok felszámolására, az intézkedések végrehajtásának helyzetére és a felelôsökre.
Az atomerômû felkészülésért felelôs szervezete
minden évre gyakorlat-végrehajtási tervet készít
a tárgyévet megelôzô év december 15-ig, amelyet
a BESZ vezetô jóváhagyása után az OAH NBI-nek
a tárgyév január 15-ig jóváhagyásra megküld.
A lakossági tájékoztatási tervet az OAH NBI véleményezi.
A nukleárisbaleset-elhárítási és intézkedési tervet
az OAH NBI engedélyezi.
A Paksi Atomerômû Zrt. a veszélyelhárítási feladatokat ellátó személyzet számára rendszeres oktatást és gyakorlati kiképzést tart. A veszélyelhárítási
tevékenységben részt nem vevôk számára pedig
évente általános baleset-elhárítási oktatást szervez.
A veszélyhelyzet észlelése után harminc percen belül kell telefonon riasztani a meghatározott intézményeket.

Az atomerômû baleset-elhárítási tevékenységére
a felkészülés tervezési alapját az atomenergiáról és
a polgári védelemrôl szóló törvények és végrehajtási rendeleteik, valamint az országos nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv foglalja össze.
A Vértesi Erômû Zrt. folyamatainak mûködtetése
során a gondos tervezés, kivitelezés és üzemeltetés
ellenére is elôfordulhatnak balesetek, vészhelyzetek. Ezen események megfelelô kezelése érdekében fontos, hogy az érintett személyek felkészültek
legyenek a lehetséges helyzetekben, és azok esetleges bekövetkezésekor tudatosan cselekedjenek
a hatások minimalizálása érdekében.
A lehetséges balesetek, vészhelyzetek közül azoknak az esetében, amelyek a föld alatti tevékenységekhez kötôdnek, a speciális kezelési követelmények
miatt az elhárítás és a mentés egy külön szervezet,
a Bányamentô Állomás feladata. Az állomás tevékenységének részletes szabályait a Bányakapitányság által jóváhagyott Bányamentési szervezeti szabályzat tartalmazza.
Az esetleges sérültek mihamarabbi ellátásának
megkezdése érdekében a társaság a munkatársak
közül képzett ki elsôsegélynyújtókat, akik ismereteiket a rendszeres idôközönként tartott továbbképzéseken felfrissítik. Az elsôsegélynyújtókat kiképezték
a helyi sajátosságok szerint valószínû sérülések ellátására (égés, áramütés stb.). A sérülés súlyosságától függôen a sérültek ellátása a továbbiakban
a munkanapokon délelôttös munkarendben elérhetô
foglalkozás-egészségügyi szolgálat, illetve az állami
egészségügyi szolgálatok feladata.
A társaság eljárási utasításban szabta meg mindazon
tárgyi és személyi feltételeiket, amelyek a gyors és
szakszerû elsôsegélynyújtáshoz, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáshoz nélkülözhetetlenek.
A vészhelyzetek kezelésének módját a társasági szintû tûzvédelmi szabályzat, a bányászati tûzvédelmi szabályzat, az erômûvi telephely
tûzvédelmi szabályzata, a környezetvédelmi szabályzat és a bányászati környezetvédelmi szabályzat, valamint a kárelhárítási tervek együttesen határozzák meg.
A balesetek és vészhelyzetek bekövetkezésekor a
sérült szakszerû ellátása, illetve az elhárítás mellett fontos feladat a körülmények gyors, szakszerû
kivizsgálása. A kivizsgálás részletes szabályait a
6/2010 Felelôs mûszaki vezetôi utasítás, az erômûvi
telephely munkavédelmi szabályzata és az erômû
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tûzvédelmi szabályzata tartalmazza. A kivizsgálás
tanulságait az oktatás eljárási utasítás elôírásai szerint ismertetik.
A társaságnak a berendezéseivel kapcsolatos lakossági sérülésekrôl vagy halálesetekrôl nincs tudomása.
A villamosenergia-ellátás technológiája magában
hordozza a vészhelyzetek kockázatát, következésképpen ezen események kezelésére — a tevékenységi engedélyben szereplô feladatok ellátásának
érdekében — a MAVIR Zrt. elkészítette katasztrófavédelmi és üzletfolytonossági tervét, amelyet telephelyenként egy-egy vészhelyzeti terv egészít ki.
Az említett dokumentációk a MAVIR Zrt. integrált
minôségügyi rendszerének részét képezik.
A MIFÛ Kft. rendelkezik vészhelyzeti és kárelhárítási
tervvel, melyben meghatározták a válság, katasztrófa, vészhelyzet és káresemény esetén végrehajtandó
feladatokat, illetve a végrehajtásért felelôs vezetôk
körét.
A társaságnál 2010-ben a gázmotoros erômûvek,
a kombinált ciklusú erômû és a PTVM kazánok üzemeltetése során üzemi baleset, tûzeset vagy egyéb
rendkívüli esemény nem történt. A munkavédelmi,
biztonságtechnikai feladatokat a Védelem Kft. látja
el, szerzôdéses formában. A munkavállalók rendszeresen oktatásban részesülnek, és a társaság illetékes vezetôi rendszeresen ellenôrzik a munkavédelmi, valamint tûzvédelmi utasítások betartását.
Az MVM GTER Zrt. a katasztrófavédelmi hatóság
elôírásai szerint biztonsági elemzést készített, és
a Lôrinci Erômû esetében bevezette a belsô védelmi
tervet. A társaság a kötelezô oktatásokat és gyakorlatokat 2010-ben maradéktalanul végrehajtotta.
Az MVM GTER Zrt. belsô védelmi tervet készített elô
a további két erômûvi telephely számára, és azokat
szakértôi felülvizsgálatnak vetették alá.
A Lôrinci Erômûben megyei szintû katasztrófavédelmi ellenôrzô gyakorlat zajlott az erômûvi személyzet
bevonásával, és az év során mindhárom erômûben
oktatást tartottak a SEVESO II. irányelvekrôl
az erômû vezetôi és üzemviteli dolgozói részére.
A Lôrinci Erômûben megtartott megyei katasztrófavédelmi ellenôrzés nem tárt fel hiányosságot.
Az üzemi kárelhárítási terveket a megszabott határ
idôkre felülvizsgálták, a felülvizsgálatok eredményét
a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságok
elfogadták.
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Az MVM GTER Zrt. tevékenysége szempontjából
az alábbi folyamatok jelentenek nagy kockázatot:
• az erômûvek üzemeltetését meghatározó
mûködési környezet változása;
• a rövid és hosszú távú mûködôképesség fenntartásához szükséges karbantartási szerzô
dések pénzügyi és humán erôforrásainak megléte;
• a szükséges alkatrész- és tartalékalkatrészbázis,
valamint a munkavégzéshez szükséges infrastrukturális és munkakörnyezeti feltételek biztosítása;
• a kapcsolódó engedélyek megszerzése;
• az erômûvek rendelkezésre állását befolyásoló folyamatokban közremûködô képzett,
megfelelô szakmai és helyismerettel rendelkezô
személyi állomány biztosítása;
• az elôírt mennyiségû tüzelôanyag beszerzéséhez, szállításához és tárolásához szükséges erôforrások biztosítása, a kapcsolódó
szerzôdéses háttér megteremtése a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelôen.
A Hungarowind Kft. ügyvezetése az OVIT Zrt.
bevonásával bejárás keretében ellenôrizte, hogy
az üzemi tevékenység megfelel-e a munkavédelmi
elôírásoknak, és intézkedést tett a hiányosságok felszámolására. Az esetlegesen elôforduló gépmeghibásodások, lapáttörések kockázatának kezelésére,
az események hatásának mérséklésére biztosítást
kötöttek. A szélerômûpark villámvédelemmel ellátott.
A tornyok megfelelô alapozással rendelkeznek, így
földrengésbôl eredô károkozással nem kell számolni.
Az MVM Informatika Zrt. mentési terve tartalmazza a mûködés során elôforduló rendkívüli események (súlyos balesetek, nagyobb üzemzavarok)
esetén követendô eljárást, a szerver géptermek
szünetmentes tápellátását biztosító berendezéseinek áramtalanítási lehetôségeit, valamint személyekre lebontva azokat a munkavállalói feladatokat, amelyek az automatikus tûzoltó berendezések
mûködése esetén kell elvégezni.
A környezeti tényezôk hatásainak értékelése során
a társaság saját tevékenységben egyedüli lehetséges környezetvédelmi veszélyhelyzetként a tûz
keletkezését azonosította. A környezetvédelmi veszélyhelyzetre vonatkozó megelôzési és reagálási
szabályokat a tûzvédelmi szabályzatban, valamint
a munkavédelmi szabályzat mellékletét képezô mentési tervben is szabályozták.
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2.12. Környezetvédelmi költségek és ráfordítások
Az MVM Csoport környezetvédelmi intézkedéseihez és beruházásaihoz kapcsolódó kiadások (ezer Ft)
2008
Folyó környezetvédelmi ráfordítások

2009

2010

959 099,79

1 040 585,12

932 008,69

levegôtisztaság-védelem

8 963,00

6 962,56

6 057,00

szilárd, nem veszélyes hulladék kezelése

30 318,36

51 204,61

66 590,28

veszélyes hulladék kezelése

67 551,47

272 776,14

264 590,27

szennyvízkezelés
egyéb szolgáltatások
kármentesítés
környezetvédelmi termékdíj
környezetterhelési díj

63 262,10

81 335,73

42 515,00

497 304,10

317 513,28

306 281,66

89 187,57

76 919,10

88 069,95

2 303,00
200 210,19

1 109,88

3 647,73

232 763,82

154 256,80

Bírságok

76 026,00

35 490,00

7 870,00

Szervezeten belüli környezetvédelmi ráfordítások

730 611,80

826 494,69

701 921,13

Költségek és ráfordítások összesen

1 765 737,58

1 902 569,81

1 641 799,82

Közvetlen környezetvédelmi beruházások

2 278 911,00

1 264 101,80

852 261,00

614 866,00

781 996,00

580 184,00

3 028,00

1 290,00

36 198,00

1 021 676,00

50 176,00

103 695,00

52 188,00

4,90

0,00

levegôtisztaság-védelem
veszélyes hulladék kezelése
szilárd, nem veszélyes hulladék kezelése
szennyvízkezelés
talaj, talajvízvédelem

174 726,00

151 098,00

95 502,00

egyéb

412 427,00

279 536,90

36 682,00

1 944 194,00

1 300 142,00

499 864,00

1 627 129,00

103 354,00

9 285,00

0,00

0,00

0,00

298 785,00

1 190 034,00

487 929,00

6 507,00

0,00

0,00

Integrált környezetvédelmi beruházások
levegôtisztaság-védelem
hulladékkezelés
szennyvízkezelés
talaj, talajvízvédelem
egyéb
Beruházások összesen
Összesen

11 773,00

6 754,00

2 650,00

4 223 105,00

2 564 243,80

1 352 125,00

5 988 842,58

4 466 813,61

2 993 924,82
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2.13. Jogszabályok megsértése, büntetések
A Vértesi Erômû Zrt.-nél 2010 szeptemberében a környezetvédelmi hatóság helyszíni integrált szennyezésmegelôzési és -csökkentési (IPPC)
ellenôrzést tartott, amelynek során a zagytéren és
az erômûtelephelyen átvizsgálták az egységes környezethasználat-engedélyben elôírt kötelezések teljesítését. Az ellenôrzés során jogszabályi eltérést
nem találtak (az LM és az E-PRTR adatlapok javítását,
illetve a FAVI-MIR adatlapok benyújtását írták elô).
A 2010. évre vonatkozóan a felügyelôség várhatóan
csak a mintegy hat napig tartó kéntelenítô nélküli üzem miatt fogja bírság megfizetésére kötelezni
a társaságot (jogszabálysértés nem történt), ennek
várható összege mintegy 7,5 millió forint.
A MAVIR Zrt. 2010-ben a tiszalöki transzformátor
állomáson korábban telepített olajleválasztó berendezés fennmaradási engedélyezése kapcsán
300 000 forint bírságot fizetett.
Az MVM Csoport többi tagja nem fizetett büntetést
vagy bírságot.

2.14. Környezet- és minôségirányítási rendszerek
2010. március 17-én és 18-án került sor az MVM Zrt.
soron következô okirat-megújító auditjára, amelyen
a társaság sikeresen megújította integrált irányítási rendszerének tanúsítványát. Ezzel a társaság kiérdemelte a Magyar Szabványügyi Testület Arany
oklevelét. Ezt a kitüntetést azok a cégek kaphatják,
amelyek az irányítási rendszerüket folyamatosan
fejlesztik, és tanúsítványukat 12 éven keresztül folyamatosan fenntartják a MSZT-nél.
2009-ben indult el „Az MVM Zrt. minôségirányítási
rendszerének fejlesztése, a csoportszintû harmonizáció elôkészítése” elnevezésû projekt. A projekt célja, hogy az irányítási rendszer megfeleljen
az MVM Zrt. központi funkcióinak, valamint keretet és
lehetôséget teremtsen a leányvállalatok már meglévô
minôségirányítási rendszereinek egységes rendszerbe illesztéséhez, ezáltal támogatva a központi irányítási funkciók (például a teljes kockázatkezelés és stratégiai kontrolling) hatékony mûködtetését.
A projekt részeként kidolgozták az MVM vállalatcsoport mûködési, valamint üzleti modelljét, meg-
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határozták az irányítási, a kulcs- és a támogató
folyamatokat, valamint elkészült ezek egységes támogató eszközben (ARIS — Architecture of Integrated
Information Systems) történô modellezése.
A társaság kifejlesztette a szabályozó dokumentumok
elektronikus jóváhagyási folyamatát is (work-flow),
amelyet 2011-ben kíván bevezetni és alkalmazni.
A Vértesi Erômû Zrt. 1996 óta alkalmazza
az MSZ EN ISO 9000 szabványsorozaton alapuló minôségirányítási rendszerét, amelyet elôször
az erômûvek tevékenységére, majd a társaság teljes tevékenységére kiterjesztett. Végül bevezették
a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét, valamint a környezetközpontú irányítási rendszert is.
A társaság célja, hogy teljesítse a villamos és
hôenergia minôségi követelményeit, eleget tegyen
a vevôi elvárásoknak, és ezzel megerôsítse piaci
pozícióját. Célja továbbá, hogy munkavállalóinak biztosítsa az egészséget nem veszélyeztetô
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munkavégzési feltételeket, csökkentse a környezet
terhelését, és javítsa a társaság társadalmi megítélését.
A szervezeti átalakulás következtében 2010. január
1-tôl az irányítási rendszerek felügyelete a vezetôség
megbízásából az erômû kinevezett igazgatójának hatáskörébe került, majd a 2010. szeptember 15-tôl életbe lépett szervezeti struktúrában a vezetôség ezzel
a feladattal a kereskedelmi üzletág vezetôjét bízta
meg. A koordinációs tevékenységeket a BKM (biztonságtechnika, környezetvédelem és minôségirányítás)
szervezet végzi.
Az integrált irányítási rendszer dokumentációja követi a szervezeti átalakulásokat. A társaság 2010.
szeptember 27-én kiadott integrált irányítási politikája tartalmazza a csôdeljárás alatti költséghatékonysági követelményeket.
A Vértesi Erômû Zrt. 2010-ben a teljes társaságot
átfogó belsô auditot hajtott végre, amelyben száz
audithelyszínen 19 belsô auditor mûködött közre.
A társaság 2002 óta rendszeresen tanúsíttatja irányítási rendszereit. A tanúsítást 2010-ben az ECM
Irányítási Rendszerek Európai Tanúsítási Szolgálata
Kft. végezte, amely az év szeptemberében felügyeleti auditot tartott. Az átvizsgálás eredményeképpen az erômû irányítási rendszerei az MSZ EN ISO
9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ
28001:2008 szabványok szerinti, 2011. október 13-ig
érvényes tanúsítványokkal rendelkeznek.

A társaság célja, hogy valamennyi munkavállalója
bevonásával az integrált irányítási rendszert elkötelezetten mûködtesse, és a tanúsítás fenntartása
mellett folyamatosan fejlessze ôket.
A Paksi Atomerômû Zrt. mûködésére vonatkozó
követelmények alapját az atomtörvény, az ennek
a végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a rendelet mellékleteként kiadott Nukleáris Biztonsági
Szabályzatok (NBSZ) tartalmazzák. A társaság az
elôírt követelmények maradéktalan teljesítését az
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatóságának (OAH NBI) évente benyújtott végleges biztonsági jelentés részeként igazolja.
A Paksi Atomerômû Zrt. folyamatosan arra törekszik, hogy a tevékenységébôl fakadó, szûkebb és
tágabb környezetét egyaránt érintô környezeti hatásokat nagy biztonsággal a vonatkozó elôírások
által kijelölt értékeken belül tartsa. A társaság ilyen
irányú felelôsségének tudatában az MSZ EN ISO
14001:2005 szabványnak megfelelô környezetközpontú irányítás rendszert mûködtet, amelyet rendszeresen tanúsíttat is. A rendszer felülvizsgálati auditja 2010-ben sikeresen lezajlott.
Azok az üzemi laboratóriumok, amelyek a Paksi
Atomerômû Zrt. egyes tevékenységeire vonatkozó vizsgálatokat és ellenôrzô méréseket végeznek,
az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány követelményei szerint kialakított rendszerben mûködnek,
valamint rendelkeznek a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) által jóváhagyott akkreditációval.
Az atomerômû berendezéseinek üzemeltetése
speciális felkészültséget igényel a munkatársaktól. A  dolgozók felkészítésére és a meglévô szakemberállomány tudásának szinten tartására a
társaság saját képzési rendszert alakított ki, és ez
az oktatási szervezet rendelkezik felnôttképzési
intézményi akkreditációval. Az intézmény 28 karbantartói programot akkreditáltatott, és jogosult
a kapcsolódó szakképesítések szakmai vizsgáinak
megszervezésére.
A környezetközpontú irányítási rendszer egyik
alapvetô jellemzôje a környezetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében az
erômû évente meghatározza saját rövid és hosszú
távú környezetvédelmi céljait, amelyek eléréséhez
megtervezi a megfelelô programokat. A célokat és
a programok végrehajtását a Paksi Atomerômû Zrt.
a vezetôségi átvizsgálás keretében rendszeresen
értékeli.
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Környezetvédelmi szempontból különösen fontos
nak minôsül a fôtranszformátorok cseréjével kap
csolatos projekt, amely 2009-ben kezdôdött.
A 11-42AT blokk transzformátor cseréjének részletes megvalósíthatósági tanulmányát és kiviteli terveit az OVIT Zrt. készítette. A projektben megjelenô
környezetvédelmi célkitûzés az volt, hogy új, csapa
dékvíz felfogására alkalmas kármentôket lehessen kialakítani a transzformátorok cseréjével egy
idôben. A kármentôkbôl elvezetett potenciálisan
olajos csapadékvíz tisztítási technológiája vízjogi létesítési engedélyt kapott. A  kármentô kialakítását megelôzôen — a környezetvédelmi hatóság
elôírása alapján — a transzformátorok által (a kavicságy alatt) olajjal szennyezett talajt el kell távolítani,
és talajvizsgálatokkal kell igazolni, hogy az altalaj
szennyezésmentes. Az elfogadott ütemezés szerint
az elsô fôtranszformátor cseréje 2010-ben, az utolsó
pedig 2014-ben valósul meg. 2010-ben a 42AT és a
31AT transzformátor kármentôje készült el.
Az OVIT Zrt. integrált irányítási rendszerét a vonatkozó szabványok szerint alakította ki és vezette be.
A társaság környezeti politikájával összhangban
fogalmazza meg környezetvédelmi céljait, amelyekhez környezetirányítási programokat rendel.
A 2010. évre kitûzött célok között szerepelt, hogy
elméleti és gyakorlati oktatásokat tartanak az SF6
gázzal dolgozó munkatársak számára, csökkentik
a gépjármûpark által okozott környezetterhelést, és
mérséklik a távvezetékek építése során a talajkárosítást.
A környezetközpontú irányítási rendszer külsô
ismétlô TÜV auditja 2010 decemberében sikeresen
lezajlott. A TÜV auditorai ennek során csak javaslatokat és megjegyzéseket tettek, a szabványtól való
eltérést nem rögzítettek.
A MAVIR Zrt. integrált irányítási rendszerének
2010. évi aktuális felülvizsgálatát 2010. november 24. és 26. között a NAT által akkreditált SGS
Hungária Kft. auditorai végezték. A felülvizsgálat
során megállapították, hogy a társaság megfelel
az új ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, az OHSAS
18001:2007 és az ISO/IEC 27001:2005 szabványok
követelményeinek.
Az ARIS alapú minôségügyi integrált irányítási rendszer (MIIR) adatbázisa lehetôvé teszi a szabályozó dokumentumok webes elérését is. Az adatbázis
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további funkcionális fejlesztési munkái 2010 év végén befejezôdtek. Az új fejlesztésnek köszönhetôen
verzióváltás is történt, aminek eredményeként nagymértékben javult a rendszer üzembiztonsága, illetve
bôvültek a funkciók is. Az új felhasználói felület segítségével az összes telephelyen dolgozó munkavállaló
elérheti a szabályozó dokumentumok mindenkori hatályos változatát.
A MIIR rendszer belsô auditjai 2010 szeptemberében
és októberében folytak, majd a munkák az eredményes vezetôségi átvizsgálással zárultak le.
2010 januárjában sikeresen lezárult a MAVIR ZRt. Országos Villamos Relévédelmi, Automatika és Mérésszolgálata (OVRAM) relévédelmi laboratóriumának
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerinti felü
gyeleti, valamint az új székházba költözést követô
rendkívüli felügyeleti auditja. Ennek eredményeként
a Nemzeti Akkreditáló Testület fenntartotta a laboratórium adott vizsgálataira vonatkozó engedélyét.
A VILLKESZ Kft. az MSZ EN ISO 9001:2009 és
az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok alapján
kiépített integrált irányítási rendszert mûködtet.
Mindkét szabvány esetében 2010-ben megtörténtek az elsô felügyeleti auditok, a rendszer sike-
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resen megfelelt. A további sikeres mûködéshez
a menedzsment biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket, valamint a kitûzött környezetvédelmi
és minôségirányítási célok eléréséhez szükséges
erôforrásokat. A munkavállalók képzése, a környezetvédelmi feladataikkal kapcsolatos oktatások
folyamatosak, évente megtörténnek. A környezetvédelmi és minôségirányítási célok elsôsorban az
oktatásokra, a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kezelésére, a környezetbarát termékek
használatára, szelektív gyûjtôhelyek kialakítására,
valamint a nyomdai berendezések fejlesztésére vonatkoznak. A jóváhagyott programok végrehajtása
2010-ben az ütemtervnek megfelelôen haladt.
Az MVM ERBE Zrt. az ISO 9001:2008 és az ISO
14001:2004 szabványoknak megfelelô integrált irányítási rendszer keretében szabályozza az „Integrált
menedzsment” kézikönyvben meghatározott tevékenységeit. A folyamatok szabályozási hátterének
biztosítása, a feltételrendszer megteremtése, irányítása, ellenôrzése, mérése, elemzése és folyamatos tökéletesítése a vonatkozó szabványok elôírásai
szerint történik. A társaság a nukleáris területen
történô munkavégzések szabályozására létrehozta
az integrált menedzsmentrendszerhez (IMR) szorosan kapcsolódó atomerômûvi nukleáris integrált irá-

nyítási rendszert (ANIIR). A nukleáris területen vállalt feladatok teljesítését a társaság atomerômûvi
fômérnöksége végzi a társszervezetek és osztályok
bevonásával, illetve az ANIR és az IMR dokumentumaiban rögzítettek betartásával. Az atomerômû
részére végzett folyamatok szabályozáskörnyezetét az IMR kézikönyv, az ANIIR kézikönyv és a Paksi
Atomerômû Zrt. vonatkozó dokumentumai határozzák meg.
Az MVM ERBE Zrt. szervezeti egységeként a Méréstechnikai Labor 2009-tôl az MSZ EN ISO/IEC
17025:2005 szabványnak megfelelôen elkészített
minôségügyi rendszer alapján végzi tevékenységét.
2010 elején a labor a Nemzeti Akkreditáló Testülettel (NAT) együttmûködve a fenti szabvány követelményeinek megfelelô akkreditációs eljárást folytatott le, amely 2010 áprilisában sikeresen lezárult.
Az akkreditációs fokozat megszerzésével az MVM
ERBE Zrt. Méréstechnikai Labor akkreditált vizsgálólaboratórium státusz használatára jogosult.
A társaság környezetirányítási céljai között fontos megemlíteni, hogy oktatási programot indított
a környezetkímélô energetikai technológiák és megújuló energiaforrások alkalmazásáról, amivel igyekezett továbbfejleszteni energetikai szakértôinek
környezettudatos szemléletét.
A légszennyezô anyagokra vonatkozó terjedésszámítások és a környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséhez rendszerbe állították a szükséges
transzmissziós szoftvert. Ennek készségszintû alkalmazásához, valamint a környezetvédelmi szakértôk
szakmai továbbképzéséhez a társaság biztosította
a megfelelô oktatást.
Az EKS-Service Kft. célja, hogy a kivitelezési munkák elôkészítése és megvalósítása folyamán megfeleljen a környezetvédelmi elôírásoknak, illetve hogy
munkatársai folyamatosan bôvítsék szakmai ismereteiket, növeljék felkészültségüket.
A 2010. évi célok és elôirányzatok megvalósítása
érdekében elkészült az éves minôségi, környezeti,
valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR) program. A  társaság azzal is a környezeti terhelés csökkentésére
törekszik, hogy az üzemi területeken megvalósította
a veszélyes hulladékok teljes körû szelektív gyûjtését,
az összegyûjtött hulladékot pedig a környezetvédelmi elôírásoknak megfelelô kezelônek adja át. Az EKSService Kft. a német Chemische Industrie Erlangen
GmbH laboratóriumával közösen vizsgálta azt, hogy
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a távvezeték oszlopokon miként lehetne javítani
a festékes alapozó rétegének tapadását.
Az MVM Kontó Zrt. a pénzügyi, számviteli és HRszolgáltatások terén építette ki és vezette be az
MSZ EN ISO 9001:2009 jelzetû rendszerszabvány
szerinti minôségirányítási rendszert. A TÜV NORD
Magyarország Szolgáltató Kft. auditorai részvételével megtartott tanúsító eljárás, amelyet a NAT akkreditált, eredményesen zárult, így a társaság megkapta a 2013 végéig érvényes tanúsítványt.
A társaság minôségpolitikájával összhangban fogalmazza meg a minôségcélokat, amelyeket évente
felülvizsgál. Az egyes minôségcélokhoz a megvalósítás és ütemezés részleteit tartalmazó projektek
készülnek.
Az MVMI Informatika Zrt. az MSZ EN ISO 9001:2009
és az MSZ EN ISO 14001:2005 rendszerszabványok
követelményei szerint kiépített minôségirányítási és
környezetirányítási rendszere 2007 óta mûködik.
Az irányítási rendszerek tanúsítása 2007 decemberében történt.
A társaság vezetésének kiemelt célja, hogy a szervezet tevékenységének eredményességét állandóan javítsa. Ennek érdekében 2009-ben bevezette
az MSZ ISO/IEC 27001:2006 rendszerszabvány

követelményei szerinti információbiztonsági irányítási rendszert, amelyet sikeresen tanúsíttatott.
2010-ben megtörtént az irányítási rendszerek integrálása is.
A vezetés negyedévente áttekinti a célokat és a folyamatok eredményességi mutatóinak alakulását,
valamint a rendszer mûködését. Szükség esetén
helyesbítô intézkedéseket határoz meg.
Az MVMI Informatika Zrt. integrált irányítási rendszerének megfelelôségét a 2010 decemberében lefolytatott sikeres megújító (MIR, KIR) és felügyeleti
(IBIR) audit is igazolja.
Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. tevé
kenységének minden területén kiemelten kezeli
a minôségirányítás szempontjait, és ezeket üzleti
kapcsolataiban is érvényesíti. A vevôk bizalmának
megtartása és igényeik maximális kielégítése érdekében a társaság az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványnak megfelelô minôségirányítási rendszert
mûködtet, és biztosítja annak folyamatos fejlesztését. A társaság mûködésirányításának és belsô
szabályzati rendszerének hatékonyabbá tétele érdekében 2009 decemberében üzleti folyamatalapú
mûködésirányítási rendszert vezetett be. A folyamatalapú mûködésirányításra való áttérés magával
vonta a minôségirányítási rendszer fejlesztését és
áttekinthetôbbé tételét is.

3. Társadalmi szerepvállalás
Az MVM Csoport nemcsak az energetika területén
meghatározó szereplô, de a nemzetgazdaságban
is kiemelt jelentôséggel bír. A legnagyobb nemzeti
tulajdonú vállalatcsoportként felelôs a mindenkori
kormány gazdasági törekvéseinek támogatásáért,
egyes programok végrehajtásáért, valamint szerepet kell vállalnia a társadalmi célok elérésében,
közös értékeink védelmezésében és fejlesztésében.
Az MVM Csoport célja, hogy a hazai piacon és regionálisan is meghatározó, sikeres nemzeti integrált
energiaipari társaságként mûködjön.
Ezen feladatok megkövetelik az átláthatóságot:
rendkívül fontos, miként alakul a vállalat iránti bizalom, hogyan látja a közvélemény, hiszen ez
az ország és az állam gazdasági, erkölcsi megítélésére is hatással lehet. Ugyanígy kiemelten fontos,
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hogy az MVM Csoport élen járjon a fenntarthatóság,
különösen a fenntartható energetika alkalmazásában, fejlesztésében, a mintaprojektek tervezésében
és megvalósításában.
Az elôttünk álló idôszak Magyarország számára igen
kritikus, hiszen a növekvô energiaigények mellett
középtávon egyre több erômûvi kapacitás kiesésével kell számolni. A fejlesztést — a szükséges beruházások hosszú idôtávjára tekintettel — már most el
kell kezdeni. A várható energetikai fejlesztési feladatokban természetesen az MVM Csoportnak kiemelt
szerepe van. Ezért a kommunikációs területen is
nyitottabb megközelítés szükséges, hiszen Magyarország legnagyobb nemzeti tulajdonú energetikai
vállalata minden eddiginél látványosabban jelenhet
meg a közvélemény elôtt.
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3.1. Az MVM Csoport kommunikációs struktúrája
A korábbi idôszakban a társaságcsoport kommuniká
ciós elképzelésére elsôsorban az volt a jellemzô,
hogy a háttérben mûködô szakmai szervezetként jelent meg. Ennek megfelelôen kommunikációs tevékenysége is elsôsorban egy szûk szakmai és érintetti
körrel folytatott párbeszédre fókuszált.
A holdingstruktúrából következôen a három legismertebb és legerôteljesebben kommunikáló társaság a csoportot irányító Magyar Villamos Mûvek
Zrt., ennek legnagyobb leányvállalata, a hazai
energiatermelés mintegy 40 százalékát adó Paksi
Atomerômû Zrt. és a MAVIR Zrt. volt. Kereskedelmi alaptevékenysége, piaci mûködése miatt szintén
viszonylag hangsúlyosan szerepelt az MVM Csoport két villamosenergia-kereskedô tagvállalata,
a nagykereskedô MVM Trade Zrt., illetve a kis- és középvállalkozói szegmensben aktív MVM Partner Zrt.
is. Ugyanakkor az Európai Unió tevékenységszétválasztási elôírásaiból adódott, hogy a csoporthoz

tartozó, ám egyre szélesebb ismertségre törekvô
rendszerirányító, a MAVIR Zrt. alapvetôen önálló,
független kommunikációs stratégiát és aktivitást
folytat. Az MVM Csoport tagvállalatainak tevékenysége révén a villamosenergetikai vertikum minden
területét lefedi, hiszen a már említett rendszerirányítón és kereskedô társaságokon kívül további számos feladatkört ellátó cég is a társaságcsoporthoz
tartozik, az erômûtársaságoktól kezdve a mûszaki
szolgáltatásokat végzô vállalatokon — mint az OVIT
Zrt., az MVM ERBE Zrt. vagy a VILLKESZ Kft. — át
az ügyviteli és ingatlanüzemeltetési, jóléti szolgáltatókig.
Az MVM Csoport vezetése elkötelezett a társaságcsoport és a hazai villamosenergia-rendszer fenntartható fejlôdése, valamint a hazai és regionális
energiabiztonság megerôsítése mellett — mindezt
az érintettekkel folytatott konstruktív párbeszéddel
kívánja megvalósítani.
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3.2. A 2010. év legfontosabb kommunikációs eredményei
A 2010. év jelentôs változásokat hozott az MVM
Csoport életében, így mind a külsô, mind a belsô
kommunikáció elsôsorban a társaságcsoport új vezetésének megismertetésével, az új célok és kezdeményezések bemutatásával foglalkozott. A nyár
végével felálló vezetés egyértelmûen a hatékony,
integrált mûködést helyezte a fókuszba. 2010 folyamán megkezdôdött a társaságcsoport kommunikációjának áthangolása, melynek során a kommunikációs terület a vállalatcsoportot jellemzô koordináció,
a tudatos, professzionális és célorientált mûködés
felé lépett tovább. Az MVM Zrt. és a leányvállalatok
kommunikációs vezetôi a korábbinál szorosabban
együttmûködnek, így nemcsak a kommunikációs
stratégiában, a sajtó- és közkapcsolatokban, de például a támogatások terén is kiaknázzák a csoportstruktúra kínálta elônyöket, szinergiákat.
Az év során a legnagyobb kihívást két olyan program jelentette, amely kapcsolódott a társaságcsoport villamosenergia-termelô tagvállalataihoz,
jelentôs médianyilvánosságot kapott és széles körû
párbeszédet igényelt. Egyrészt fel kellett számolni
több jelentôs veszteségforrást, amelyek az elôzô vezetések döntései folytán alakultak ki, így többek között rendezni kellett a Vértesi Erômû Zrt.-nél kialakult gazdasági válsághelyzetet, amikor a társaság
csôdeljárás alá került. Másrészt megkezdôdhetett
az ország hosszú távú villamosenergia-ellátását
alapvetôen befolyásoló fejlesztés, az új atomerômûvi
blokkok építésével kapcsolatos döntés-elôkészítô
szakmai munka.
A veszteségforrások felszámolása
Az MVM Csoport újonnan kinevezett menedzsmentjének felül kellett vizsgálnia a korábbi vezetések által
hozott egyes döntéseket, mert a gazdasági környezet alapvetôen megváltozott, illetve az átvilágítás
során meglévô vagy lehetséges jövôbeli veszteségforrásokat tártak fel.
A legnagyobb közfigyelmet a Vértesi Erômû Zrt.
helyzetének rendezése váltotta ki, és a projekt folyamatos párbeszédet indokolt a különbözô érintetti
csoportokkal — a munkavállalókkal, a beszállítókkal
és a hitelezôkkel, valamint a helyi lakossággal és
az önkormányzatokkal. A Vértesi Erômû Zrt.-nél
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kialakult, fenntarthatatlan helyzet a társaság rendkívül magas adósságállományából adódott, melynek
legfôbb oka egy korábban kötött villamosenergiaszállítási megállapodáscsomag volt. A társaság
korábbi vezetése tisztázatlan körülmények között
villamosenergia-vételi igényre alapozva mintegy
10 milliárd forint értékben kötött villamosenergiaszállítási szerzôdéseket. A reménybeli vevô a piaci
körülmények megváltozására hivatkozva késôbb
visszalépett, ám a külföldi energetikai társaságokkal kötött áramvásárlási szerzôdéseket addigra már
aláírták. Az MVM Csoport elôzô vezetése is lépéseket tett egyes üzleti problémák kezelésére, az új menedzsment pedig különösen nehéz döntésekre kényszerült a veszteségforrások csökkentése érdekében.
A Vértesi Erômû Zrt. közgyûlése augusztusban úgy
határozott, hogy a munkavállalók javadalmazását,
a térség távhôellátását és az államilag garantált
hitelek visszafizetését csak úgy szavatolhatja, ha
a fizetôképesség visszaállítása érdekében csôdvéde
lem alá helyezi a társaságot. Az érintettekkel folytatott intenzív párbeszéd eredményeként, a hitelezôk
kel kötött megállapodásnak és a kormányzat
támogatásának köszönhetôen, az év végére sikerült
lezárni a tárgyalásokat. Az elvi csôdegyezség, amely
kitartó munka eredményeképpen végül egy évvel
az új menedzsment kinevezése után, 2011 nyarán
emelkedett jogerôre, kiszámíthatóbb jövôt biztosít
a térség hôellátásának és a munkavállalóknak is.
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A Paksi Atomerômû bôvítésének elôkészítése
A hazai villamosenergia-ellátás hosszú távú biztonságának megteremtését célzó folyamat kiemelkedôen
fontos mérföldköve volt az Országgyûlés 2009.
március 30-án, 94,5 százalékos többséggel elfogadott döntése. A parlament ezzel elôzetes elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy elkezdôdjön a Paksi
Atomerômû telephelyén az új blokkok létesítésének
elôkészítését szolgáló tevékenység. A döntés szakmai alapját az a felismerés jelentette, hogy az ország
hosszú távú és biztonságos villamosenergia-ellátása szempontjából szükség van a Paksi Atomerômû
bôvítésére.
Az MVM Zrt. és a Paksi Atomerômû Zrt. által 2009.
július 8-án a bôvítés elôkészítésére közösen alapított Lévai Projekt szakértôi az elvégzett elemzések
alapján meghatározták a majdani bôvítés alapelveit.
A szóba jöhetô telephelyek közül a Paksi Atomerômû
területén oldható meg legolcsóbban az új blokkok
felépítése, melyek várható üzemideje hatvan év
lesz. Az MVM üzleti stratégiájában megfogalmazott fejlesztési célokat idôben jól lehet ütemezni,
ami a finanszírozás megoldását is segíti. Az MVM
Csoport felkészült arra, hogy a szükséges beruházásokat alapvetôen saját forrásokból, a cégcsoport
erôforrásainak mozgósítása révén valósítsa meg.
A korábban elvégzett munka eredményeként
2010 februárjára elkészült a Paksi Atomerômû
bôvítése gyakorlati elôkészítésének koncepciója,
amelyet az MVM Zrt. Igazgatósága 2010. február
26-án elfogadott. A koncepció magában foglalja
a paksi telephelyen létesítendô új blokkok optimális
rendszerbe illeszthetôségére vonatkozó vizsgálatok
elvégzését, az engedélyek teljes körû megszerzését és a pályázatkiírás feladatainak összefoglalását.
A koncepció tehát, amely a hazánkban kedvezô áron
és szén-dioxid-kibocsátás nélkül termelt atomenergia hosszú távú fenntarthatóságát célozza, nem
tartalmaz még döntéseket, hanem az engedélyezés,
pályázati kiírás elôkészítésére vonatkozó alapelveket és a következô idôszak tevékenységét foglalja
rendszerbe.
A Parlament döntését követôen megindult a szakmai munka, amelynek során még számos kérdésre választ kell adni. Ilyen például a finanszírozási
és beruházási konstrukció, a mûszaki jellemzôk,
a versenyképesség, a rendszerbe illeszthetôség,

a környezetre kifejtett hatás vagy a blokktípus és
a szállító kérdése. Ezek megválaszolása szükséges
ahhoz, hogy az ország energiaellátását, egyben környezeti állapotát is évtizedekre meghatározó, valóban felelôs döntés születhessen. Egy ilyen hosszú
idôtávra kiható szakmai alapú döntést nem a pillanatnyi, hanem a hosszú távon várható feltételrendszer szempontjai szerint kell meghozni.
Az atomerômû bôvítésére vonatkozó döntés elô
készítéséhez kapcsolódóan a társaság széles körû
lakossági tájékoztató tevékenységbe kezdett, és
folyamatos párbeszédet kezdeményezett az érintettekkel. Ennek során fontos szerepet kapott a Paksi Atomerômû Zrt. látogatóközpontja, valamint
az elôször 2009 ôszén, majd 2010 nyarán körútra
indult mozgó, interaktív kiállítás, a tájékoztató kamion.

63

MVM Csoport
Környezeti, Szociális
és Társadalmi Jelentés 2010
www.mvm.hu

3.3. Az MVM Csoport 2010. évi kommunikációs programjai
3.3.1. Lakossági tájékoztató programok

Rendszerirányítás testközelbôl

Olcsó és CO2-mentes energia

A Kulturális Örökség Napjai keretében a MAVIR Zrt.
betekintést engedett két, egyébként szigorúan védett, az átlagember számára elérhetetlen objektumba. A Budapest III. kerületi Anikó utcai székházba ellátogatók a szimulátorhelyiségben láthatták, hogyan
ôrködnek a társaság szakemberei Magyarország
biztonságos villamosenergia-ellátása felett. Akik pedig egy buszos túrára is vállalkoztak, testközelbôl
megismerkedhettek a fôváros energiaellátása szempontjából kiemelt fontosságú 400/220/120 kV-os
gödi alállomással.

Magyarország egyetlen ipari méretû nukleáris létesítménye, a Paksi Atomerômû mûködésének kezdete óta nyitott az érdeklôdôk elôtt. Látogatóközpontját elôzetes bejelentés nélkül is bárki felkeresheti,
2010‑ben is több mint tízezer vendége volt a társaságnak.
Miután az Országgyûlés 2009 tavaszán elvi hozzájárulását adta a Paksi Atomerômû telephelyén új
atomerômûvi blokk(ok) építésének elôkészítéséhez,
és létrejött az elôkészítést koordináló Lévai Projekt,
az MVM Zrt. és a Paksi Atomerômû Zrt. 2009 októberében mozgó kiállítást indított útjára. Az interaktív
kiállítás átfogó képet nyújt a közel harminc éve biztonságosan mûködô, a hazai energiatermelés több
mint 40 százalékát adó atomerômûrôl, a keletkezett
radioaktív hulladékok biztonságos elhelyezésérôl,
a tervezett bôvítés részleteirôl, valamint a gazdaságra és a környezetvédelemre gyakorolt kedvezô
hatásokról. A kamion elsô nagy körútja során, 2010
májusáig, a hazai nukleáris létesítmények környezetében fekvô településekre látogatott el.
A kamion segítségével a lakosság elsô kézbôl, a személyes élmény- és tapasztalatszerzésen keresztül
bôvítheti ismereteit. Az állomásokon a szakértôk
válaszolnak az érdeklôdôk kérdéseire, ami elmélyíti
a lakossággal folytatott párbeszédet.
A mozgó kiállítás pozitív fogadtatásának köszön
hetôen az MVM Zrt. és a Paksi Atomerômû Zrt. vezetése úgy döntött, folytatja a tájékoztató programot.
A felújított, további interaktív elemekkel gazdagított,
filmvetítéssel kiegészített kiállítás 2010-ben elindult
második körútjára, amelynek elsô állomása Pécs, Európa kulturális fôvárosa volt, ahol augusztus 16. és
szeptember 3. között várta az érdeklôdôket. A kamion 2010 végéig összesen közel 150 településen járt,
s a kiállítást mintegy 60 ezren tekintették meg.
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A rendezvényen a társaság interaktív bemutatón ismertette a látogatókkal a nagyfeszültségû hálózat
mentén folyó madárvédelmi tevékenységét. A példamutató környezetvédelmi erôfeszítéssel kapcsolatos munkákat filmvetítés, rajzverseny, mûfészekkészítés és túzoktalálkozó népszerûsítette.
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3.4. Támogatási stratégia
Az MVM Zrt. és leányvállalatai olyan csoportszintû
kommunikációs stratégiát alakítottak ki, amely
lehetôvé teszi, hogy a cégcsoport egységes keretek között, világos irányelvek alapján, a társasági
és össztársadalmi céloknak megfelelôen használja
fel azt a jelentôs pénzösszeget, amelyet társadalmi
felelôsségvállalásra szán.
A társaságcsoport szponzorációs és támogatási tevékenysége hat kiemelt területre koncentrál. Környezetvédelmi programjai között éppúgy megtalálhatóak országos, mint a tagvállalatok telephelyei
környékén élô mikroközösségeket célzó programok.
Utóbbiakat területfejlesztési projektek is kiegészítik. A támogatási stratégia a tudományon belül
az oktatás és a kutatás-fejlesztés, a kultúra terén
a jelentôs rendezvények, fesztiválok, valamint egyes
kiemelkedô mûvészek támogatását helyezi a középpontba. Talán a leglátványosabb a sikeres versenysport- és a tömegsportrendezvények szponzorálása,
illetve az MVM Csoport karitatív tevékenysége.
A társaság támogatási és közösségi politikájának
a belsô kommunikációban is jelentôs szerepe van,
hiszen az MVM Csoport megadja a lehetôséget, hogy
a dolgozók is hozzájárulhassanak a társadalmi célok
megvalósításához.

zel két évtizede kezdett együttmûködést a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel (MME).
A felek 2009-ben írtak alá egy szerzôdést az MME
kerecsensólyom-védelmi programjának hosszú távú
támogatásáról. A  szerzôdés értelmében a MAVIR
Zrt. 9 millió forinttal támogatja, hogy az egyesület
szakértôi költésbiológiai és etológiai megfigyeléseket végezzenek a kerecsensólymok élôhelyén. A madarak a nagyfeszültségû oszlopokon 35-40 méter
magasan elhelyezett mûfészkeken költenek.
A MAVIR szakemberei részt vesznek a madarak
megjelölésében, amely elengedhetetlenül szükséges megfigyelésükhöz, valamint mûfészkek és
madáreltérítôk telepítésében is segítenek az MME
aktivistáinak.
A MAVIR Zrt. és az MME együttmûködik a program
és megfigyelés eredményeinek tudományos-ismeretterjesztési célú kommunikációjában is. A program támogatásának jelképeként a társaság örökbe fogadta
Dórát, a világhálón nagy ismertségnek örvendô kerecsensólymot. Dórát évekkel ezelôtt a LIFE projekt
keretében a MAVIR szakértôi segítségével gyûrûzték
meg, és látták el jeladóval. Dóra az elsô olyan kerecsensólyom a világon, akit a kirepüléstôl az elsô sikeres fészkelésig nyomon követtek.
3.4.2. Fenntarthatósági projektek

3.4.1. Környezet- és természetvédelmi programok
A magyar villamosenergia-ipari vállalatok környezetvédelmi felelôsségvállalása nem csak társadalmi,
hanem gazdasági szempontból is kiemelten fontos.
A 21. században egy nagyvállalat számára már természetes, hogy mûködését környezetével, a környezeti értékekkel összhangban végezze, ezzel is biztosítva a fenntartható fejlôdést.

Az MVM Csoport megfelelt az üzleti és kommunikációs kihívásoknak, s a felelôs mûködésen túl komoly
szerepet vállalt az össztársadalmi ügyek támogatásában is. A társaságcsoport 2010-ben több újszerû,
a mikro- és a szélesebb közösségi célokat a modern
energetika eszközeivel ötvözô projektet indított.
A HyGo, a magyar zöldjármû-prototípus
újabb sikere

A MAVIR Zrt. madárvédelmi programja
A MAVIR Zrt. 2010-ben is mintegy 100 millió forintot fordított környezetvédelemre, ezen belül pedig 12 millió forintot közvetlenül madárvédelemre.
Az átviteli rendszerirányító hosszú ideje elkötelezett
a természeti értékek megôrzése iránt, így már kö-

Az ELTE Kémiai Intézete az MVM Csoport támogatásával készítette el HyGo nevû, a tûzelôanyag-cellás
energiaátalakítás elvén mûködô jármûvét. Az újítás
2010-ben az V. Széchenyi Futam Prototípus kategóriájában a megosztott elsô díjat és a leginnovatívabb
jármû díját is elnyerte.
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Világelsô napkollektor-projekt a Nyugdíjasházban
A megújuló energiahordozók egyre szélesebb körû
hasznosításának új lehetôsége az Európában is újnak számító technológia, a szolár-parabola elvén
mûködô napkollektor. Az innovatív, koncentrált
napenergia-hasznosító berendezés egy újabb példányát július 1-én adták át Óbuda-Békásmegyeren,
az önkormányzat kezelésében lévô Hatvany Lajos
utcai Nyugdíjasházban. A napkollektort és az ahhoz
kapcsolt használati melegvizet termelô berendezéseket az MVM Zrt. finanszírozásában, a társaság irányításával megvalósult projekt keretében helyezték
üzembe. A távhôellátást igénybe vevô intézményben
a világon elsôként megvalósított komplex energetikai megoldás jelentôsen csökkentette az intézmény
külsô forrásból származó hôfelhasználását.

A Hatvany Lajos utcai Nyugdíjasház meglévô energiaellátó rendszerébe beillesztett napenergia-hasznosító berendezés példát mutat a megújuló energiák
hasznosításának újszerû módjára. Nem elhanyagolható szempont, hogy az intézmény energiafelhasználásában is érzékelhetô megtakarítást eredményez, így költségeiben, a technológiai fejlesztés
révén, az intézmény évi több százezer forintot spórolhat meg, hasonlóan a már megvalósult mintegy
tíz korábbi projekthez. A szolár parabolás berendezés évente 13 800 kWh, vagyis 1461 m3 földgáz
hôértékének megfelelô hôenergiát tud betáplálni
az intézmény energiaellátó rendszerébe, azaz ekkora energiamennyiséget nem kell más energiahordozóból elôállítani.
3.4.3. Karitatív tevékenység

A telepített napkollektor a koncentrált napenergiahasznosító berendezések családjába tartozik. Nevét onnan kapta, hogy sugárzó felületét egy forgási
parabola felület (paraboloid) alkotja, melyen 162,
egyenként állítható, különleges minôségû síktükör
található. A tükrök mindegyike a felület fókuszpontja felé mutat, és szerepük az, hogy a felületükre
érkezô napsugárzást a fókuszpontba koncentrálják.
A fókuszpontban elhelyezett hôcserélô a tükrök által odasugárzott hôenergiát a rajta átáramoltatott
hûtôközegnek, fagyálló folyadékkal kevert víznek
adja át.

A legnagyobb nemzeti tulajdonú vállalatcsoportként, az energetika meghatározó, nyereségesen
mûködô szereplôjeként a Magyar Villamos Mûvek
Zrt. és az MVM Csoport erkölcsi kötelessége, hogy
támogassa az elesetteket, a hátrányos helyzetûeket
és a természeti katasztrófák áldozatait. Segítségre
szorulókban sajnos a 2010. évben sem volt hiány,
ugyanakkor talán minden eddiginél jobban megmutatkozott a társadalmi szolidaritás, az összefogás
ereje.

A parabola olyan korszerû vezérlô és mozgató rendszerrel rendelkezik, amely képes követni a Nap pályáját, így a hatalmas tükör a napenergia hasznosítása szempontjából mindig a legkedvezôbb pozíciót
foglalja el. A zárt körben keringô hûtôközeg a felvett hôt egy hôtárolóban az abba beépített fûtési
hôcserélôn keresztül adja le. A hôtárolóban tárolt
hôenergia egy másik hôcserélôn keresztül a használati meleg víz készítéséhez felhasználásra kerülô
vizet melegíti fel.

Az MVM Csoport élen járt a tavalyi év egyik legsúlyosabb tragédiája, az ôszi vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésében: a nagyobb tagvállalatok
és a munkavállalók összesen több mint 100 millió forinttal és a kár enyhítéséhez szükséges természetbeni juttatásokkal támogatták az ipari katasztrófa
miatt önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került károsultakat.

A konkrét megvalósítás különlegessége, hogy
elsôként integrálták a technológiát egy távhôellátást
igénybe vevô intézmény hôellátó rendszerébe. Ha
a napkollektorral felmelegített víz hômérséklete nem
éri el a használatimelegvíz-szolgáltatáshoz szükséges értéket, akkor a távfûtési rendszer hôcserélôjén
keresztül fûtik fel a kívánt értékre.
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Vörösiszap-katasztrófa

A társaságcsoport dolgozói saját kezdeményezésükre pénzgyûjtési akciót indítottak a szerencsétlenül
jártak gyors megsegítésére. A nemzeti nagyvállalat
menedzsmentje úgy döntött, hogy a megrendítô
tragédia legsúlyosabb gondjainak mihamarabbi
elhárítására a csoport nagyobb tagvállalatai — az
MVM Zrt., a Paksi Atomerômû Zrt., a MAVIR Zrt.,
az MVM Partner Zrt., az MVM Trade Zrt., az MVM
ERBE Zrt., az OVIT Zrt., valamint az MVM GTER
Zrt. és a Hungarowind Kft. — is hozzájárulnak
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a tragédia károsultjainak támogatásához. A vállalatcsoport a Nemzeti Segélyvonalon keresztül a Magyar
Vöröskeresztnek, a Magyar Ökumenikus Segély
szervezetnek, a Baptista Szeretetszolgálatnak, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak és a Katolikus
Karitásznak, valamint a Magyar Kármentô Alapon át
küldött pénzügyi támogatást.
A tagvállalatok eszközökkel és önkéntes munkával
is segítettek: a Paksi Atomerômû Zrt. több száz polgárvédelmi védôruhát, légzésvédôt, gumicsizmát és
takarítóeszközt szállított a veszélyeztetett helyszínre, illetve önkéntes munkatársai napi váltásban utaztak a katasztrófa sújtotta területre, hogy segítséget
nyújtsanak a kárelhárításban. A BVMT Bakonyi Villamos Mûvek Termelô Zrt. Ajkán dolgozó munkatársai
a kitermelt hulladék fával egy kolontári család téli
tüzelôanyag-szükségletét biztosították, illetve az újjáépítés során tartották a kapcsolatot a településsel,
és természetbeni juttatást (építôanyag, kivitelezési
munka stb.) is biztosítottak.
Szociálisan hátrányos helyzetûek támogatása
Az MVM Csoport és tagvállalatai minden évben támogatnak számos olyan karitatív szervezetet, amelyek
hátrányos helyzetû állampolgártársaink, elsôsorban
gyermekek sorsát jobbítják. Ezek közé tartozik:

• A Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Magyar Egyesület, amelynek célja a fizikailag vagy
értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása, gyermekintézmények segítése.
• A Baptista Szeretetszolgálat szociális tevékeny
séget végez, tevékenységének célja a családse
gítés, az idôskorúak gondozása, valamint
a hátrányos helyzetû csoportok társadalmi
esélyegyenlôségének elôsegítése.
• A Kézenfogva Alapítványt célja a közvélemény
formálása, az értelmi fogyatékos emberek
megítélésének javítása és az elôítéletek megváltoztatása.
• A Gézengúz Alapítvány a mozgássérült
csecsemôk és kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelésével, prevencióval foglalkozik.
Az alapítvány uszodai foglalkozásokat szervez,
játékos tornagyakorlatokat és egyéb technikákat oktat a kisgyermekeknek és szüleiknek.
• A Minden gyerek lakjon jól! Alapítvány a társadalmi leszakadás következtében veszélyes helyzetbe került gyermekek, fiatalok étkeztetését
támogatja.
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Dolgozói gyûjtések, felajánlások
Az MVM Csoport munkavállalói számára kiemelten
fontos a társadalmi szolidaritás. A társaságcsoport
kezdeményezésére tavasszal az ár- és belvízkárosultak javára gyûjtöttek adományokat, amiket az
MVM Zrt. juttatott el a rászorulókhoz. Az év végén
pedig a csoport székházában mûködô leányvállalatok szerveztek az elôzô évek hagyományait követve
„cipôsdoboz”-akciót: a munkatársak cipôsdobozokba
csomagolt ajándékait gyûjtötték össze a III. kerületi
Családok és Gyermekek Átmeneti Otthonában élô,
nehéz sorsú, rászoruló gyermekek számára.
3.4.4. A kulturális értékek támogatása,
mecenatúra
Junior Prima Díj 2010
A társaságcsoport kiemelt fontosságúnak tartja,
hogy támogassa azokat, akik tudásukkal, tehetségükkel gazdagítják az országot. Fiatal mûvészeink
bárhol érhetnek el sikereket a világban, ám az MVM
Zrt. magyar vállalatként szeretné elôsegíteni azt
is, hogy a tehetségek itthon kapják meg a legnagyobb elismeréseket. Minél nehezebb idôk járnak,
annál nagyobb szerep hárul a nagyvállalatokra,
hogy felsorakozzanak a kultúra, a közjó támogatásának érdekében. E célt szem elôtt tartva az ôsszel
immár harmadik alkalommal adták át az MVM Zrt.
mint társalapító együttmûködésével létrehozott
zenemûvészeti Junior Prima Díjakat.
A Prima Primissima Alapítvány és a Magyar Villamos Mûvek Zrt. elismerését, valamint az azzal járó
hétezer eurót 2010-ben tíz tehetséges magyar fiatal vehette át: Bella Máté András zeneszerzô,
Balogh Roland jazzgitármûvész, Lajkó István
zongoramûvész, Szabó Balázs orgonamûvész,
Fülei Balázs zongoramûvész, Zempléni Szabolcs
kürtmûvész, Rácz Rita énekesnô, Somlai Petra
fortepiano- és csembalómûvész, Káli-Fonyódi Fruzsina oboamûvész és az Accord Quartet.
Pannonhalmi Mûvészeti Hetek
A társaságcsoport 2005 óta támogatja a Pannonhalmi Fôapátság által megszervezett Pannonhalmi
Mûvészeti Hetek (Arcus Temporum) Fesztivált.
Az apátság történelmi helyszínein hetedik alkalommal megrendezett fesztivál izgalmas pillanatképet
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adott a közép-európai zene-, színház-, képzô- és
filmmûvészetrôl.
Ghymes Együttes
2010-ben a társaságcsoport támogatta a Magyar
Örökség Díjas Ghymes Együttest. A magyar és keleteurópai népzenei gyökerekre épülô zene kimagasló
sikereket hozott: az együttes országszerte telt házas koncerteket adott, s második tavalyi albumuk,
a „Szikraszemû” a Ghymes nyolcadik platinalemeze
lett.
MVM Koncertek
Az MVM Koncertek évek óta egy-egy hangszer bemutatását helyezik a középpontba. A Magyar Villamos Mûvek Zrt. és a Jakobi Koncert tizennégy éves
együttmûködése hozta létre a magyar zenei élet talán legkiemelkedôbb hangversenysorozatát. Olyan
mûvészeket hívhattunk meg Magyarországra, akik
korábban nem, vagy nagyon régen nem léptek fel
hazánkban. Többek között például Alfréd Brendel
huszonöt, Jevgenyij Kiszin húsz év után, Mitsuko
Uchida elôször adott szólóestet Magyarországon.
A  hosszú távú együttmûködésnek köszönhetôen
olyan mûvészeket is fel tudunk kérni, akik három
évre elôre véglegesítik programjaikat. A rendezvénysorozat 2010-ben összesen 33 koncertbôl állt,
köztük „A Zongora” és „A Hegedû” címû hangversenysorozatokból, de az MVM Zrt. támogatta
gyermekkoncertek, a Gödöllôi Nemzetközi Hárfafesztivál, valamint a Junior Prima-gyôztesek hangversenyeinek megszervezését is.
A Szépmûvészeti Múzeum támogatása
Az MVM Zrt. támogatta a Szépmûvészeti Múzeum
„Múzeum+” programját, melynek keretében az intézmény csütörtökönként este tízig várja a látogatókat.
Nem csupán a kiállításokat lehet késô estig megtekinteni, hanem a Jazz Szalon, a tárlatokhoz kapcsolódó zenei, irodalmi elôadások és különleges tárlatvezetések is színesítették a múzeumi látogatásokat.
A sorozat elindításával a Szépmûvészeti Múzeum
egyrészt szerette volna megváltoztatni a múzeumokról kialakult képet, másrészt azoknak is elérhetôvé
tenni a múzeum látogatását, akik a rendes nyitvatartási idôben nem érnek rá. A 2010. év kiemelkedô
tárlatai Gustav Klimt és Fernando Botero festmény-,
illetve Lucien Hervé fotókiállítása voltak.
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3.4.5. Verseny- és tömegsport

3.4.6. A tudásalapú társadalom elômozdítása

Az MVM Csoport és tagvállalatai évtizedek óta
a sportélet kiemelt támogatói, az Atomerômû SE pedig hosszú ideje a magyar sport fontos szereplôje.
A társaságcsoport hazai és nemzetközi versenyek
szponzora, és anyagi hozzájárulása tette lehetôvé,
hogy a Magyar Öttusa Szövetség megszervezze
a debreceni MVM Öttusa Európa Bajnokságot. A hazai versenyek, bajnokságok közül az MVM Csoport
a Magyar Birkózó Szövetség szakmai felügyelete
alatt megrendezett Golden Magyar Nagydíj, valamint a Magyar Torna Szövetség Országos UP Csapat
és Egyéni Bajnokság sikeréhez járult hozzá.

Az MVM Zrt. hároméves támogatási szerzôdést
kötött az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetével a Lendület program egyik nyertese, Gali
Ádám „Nanoszerkezetek tervezése és jellemzése
biomarker, napelem és magnetométer alkalmazásokban” címû pályázatának megvalósítására, illetve
kutatócsoportjának létrehozására.

A társaságcsoport látványos, újszerû, ám a magyar
válogatott számára már komoly nemzetközi eredményeket hozó sportágat is felkarolt: az MVM Zrt.
támogatásával rendezték meg a Sárkányhajó Fesztivált.

A társaságcsoport vezetése rendkívül fontosnak
tartja, hogy a saját szakmai utánpótlásának képzésén túl hozzájáruljon a nemzetgazdaság más területein mûködô vállalkozások, akár teljes iparágak
közép- és hosszú távú munkaerôigényének biztosításához, a majdani munkavállalók magas szintû
oktatásához is. Ezért 2010-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kampányának szponzoraként
az MVM Zrt. anyagilag is támogatta a hiányszakmák
népszerûsítését, a fizikai foglalkozások társadalmi
presztízsének növelését.

3.5. Párbeszéd az érdekelt felekkel
Az MVM Csoport mûködése által érintettek körét,
a velük folytatott párbeszéd kereteit elsôsorban jogszabályok, törvények határozzák meg. Ezeken túl
a vállalatcsoport az érintettek körének meghatározásakor az alábbi szempontok alapján mérlegel:
• Kire van hatással a csoport mûködése, illetve
ennek kapcsán ki iránt vállal a társaságcsoport
felelôsséget?
• Kik hatnak a cégcsoport mûködésére, sikerességére és hírnevére?
• Kik azok, akik közvetlenül leginkább függenek a vállalatcsoporttól, mûködésétôl, ered
ményességétôl?
• Kik azok, akikkel rendszeresen van kapcsolata
a cégcsoportnak?
• Kik azok, akik valamely lényeges téma szempontjából releváns szakértôk?
• Kik a stratégiai, pénzügyi, politikai, biztonsági
szempontok alapján releváns érintettek?
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Az MVM Csoport által az érintettek bevonására alkalmazott módszerek alapvetôen négy csoportra oszthatók,
melyek az alábbi konkrét tevékenységeket, kommunikációs folyamatokat foglalják magukban:

Egyirányú kommunikáció, melynek során a vállalat tájékoztatást ad
•O
 ktatás,

tréning érintetteknek
•C
 éges kiadványok és jelentések
•B
 elsô és külsô hírlevél
•H
 onlapok
•U
 tasítások, szerzôdési feltételek,
nyilatkozatok

•E
 lôadások,

prezentációk és ezek anyagai
•N
 yílt napok, erômûlátogatások
•R
 oad show
•K
 özlemények és levelek
•H
 irdetések, PR-cikkek, sajtómegjelenés

Egyirányú kommunikáció, melynek során a vállalat információt kér
•K
 érdôívek
•M
 élyinterjúk
•F
 ókuszcsoportos

interjúk
•M
 unkahelyi értékelések
•A
 uditok

•A
 d

hoc érintetti találkozók, fórumok
•V
 éleményezô szakértôi testület,
szakértôi panelek
•O
 nline fórumok és visszajelzô ûrlapok
•J
 elentések minôsítése

Kétirányú kommunikáció, melynek során kölcsönös információcsere történik
•É
 rintetti

fórumok
•T
 anácsadó testületek
•É
 rintetti panelek, moderált
érintetti párbeszédek
•V
 ezetôi üléseken részt vevô érintettek

•V
 irtuális,

interaktív bevonási eszközök
•J
 elentésminôsítô fórum
•R
 endezvények, fesztiválok
• I nteraktív tájékoztató kamion

Együttmûködés
•V
 egyes

vállalkozások
•Ü
 zleti kapcsolatok
•K
 özös projektek, vállalkozások
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•S
 zövetségek, koalíciók
•Ö
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Az MVM Csoport legfontosabb érintettjeit, a velük folytatott párbeszéd lényegesebb elemeit tartalmazza
az alábbi táblázat:

Érintett csoport

Konkrét érintettek

Tulajdonos

Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

Cégcsoport tagvállalatai

Részletes felsorolás az 5. fejezetben

Munkavállalók, szakszervezetek

Cégcsoport tagvállalatainak munkavállalói és az ôket képviselô szakszervezetek
Az MVM Csoport tagvállalatainak beszállítói

Beszállítók

A csoport kereskedô vállalatainak ügyfelei
Fogyasztók
Áramszolgáltató társaságok
Erômûvek és az átviteli hálózat környezetében élôk
Létesítmények környezetében élôk

Társadalmi szervezetek

Szakmai szervezetek

KÖVET-INEM Hungária
Részletes felsorolás „A hazai és nemzetközi szakértôi tevékenység” c.
alfejezetben

Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Magyar Energia Hivatal
Állam, hatóságok, testületek

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége Környezetvédelmi
Bizottságán keresztül más jogszabályalkotók
Környezetvédelmi hatóságok
Nemzeti Park Igazgatóságok
Országos Környezetvédelmi Tanács

Média
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Párbeszéd formája és eredménye
Közgyûlésen és az Igazgatóság munkáján keresztül, továbbá beszámolók az MNV Zrt. Igazgatósági ülésein.
A csoportszintû kommunikációs modellnek megfelelôen. (A MAVIR Zrt. esetében a független mûködést
garantáló speciális szabályok érvényesülnek.)
A cégvezetés és a munkavállalók kapcsolatának részletes bemutatása az „Emberi erôforrás” c. fejezetben.
A beszerzési és beruházási szabályzatok alapján a versenyfeltételek minden beszállító számára azonosak.
A beszállítók ajánlatukban, pályázatukban információkat adnak az irányítási rendszereikrôl, szabályzataikról,
referenciáikról.
A kereskedô bemutatkozása és a termékek közötti választást segítô tájékoztatók.
Közvetett kapcsolat a területi áramszolgáltatókon keresztül.
Lakossági közmeghallgatások az új létesítmények (pl. átviteli hálózat új szakaszai) és a Paksi Atomerômû
üzemidô-hosszabbításának környezetvédelmi engedélyeztetési folyamatában.
Lakossági tájékoztató kiadványok megjelentetése pl. a távvezetékek egészségre gyakorolt hatásairól
az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet és a kaliforniai
Electric Power Research Institute (USA) munkatársainak közremûködésével.
Részvétel az egyesület mûködésében, rendezvényein, programjain.
Részvétel tudományos munkában, érdekképviseletben és rendezvények lebonyolításában.
A magyar energetikai iparág képviselete nemzetközi szervezetek munkájában.

Iparági szakismeretei és elismertsége eredményeként a jogszabályalkotó hatóságok hasznosítják
az MVM Csoport észrevételeit és javaslatait a vonatkozó jogszabályok és szabályozások megalkotásakor.

A csoport szinte minden tagja folyamatos kapcsolatban áll a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal engedélyezési és adatszolgáltatási témakörökben.
A MAVIR Zrt. a korábban megkötött önkéntes együttmûködési megállapodások szellemében üzemelteti
és karbantartja az átviteli hálózatot, valamint mûfészek-kihelyezési programot valósít meg.
Együttmûködés országos környezetvédelmi kérdésekben.
Folyamatos kapcsolattartás cégcsoport és leányvállalati szinten, a cégcsoport céljainak és érdekeinek
megjelenése a médiában.
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3.6. Hazai és nemzetközi szakértôi tevékenység
Az MVM Csoport tagjai a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájának aktív részesei, számos energetikai, humánpolitikai, jogi, kereskedelmi, minôségügyi, környezetvédelmi, nukleáris és mûszaki szervezet, valamint egyesület keretében zajló tudományos munka, érdekképviselet tevékeny részesei.

Jelentôsebb egyesületi, szervezeti tagságok:
Nemzetközi szervezetek: World Energy Council (Világ Energia Tanács), European Federation of Energy
Traders (Európai Energiakereskedôk Szövetsége),
World Association of Nuclear Operators, WANO
(Nukleáris rendszereket üzemeltetôk világszövetsége), World Energy Council Association of European Network of Transmission System OperatorsElectricity ENTSO-E (az európai TSO-k szervezete),
International Council on Large Electric Systems,
CIGRE (a nagyfeszültségû villamos rendszerek nemzetközi fóruma), European Nuclear Council ENC (az
európai nukleáris ipar kulcsvezetôinek csúcsszervezete), European Nuclear Energy Forum ENEF (Európai Atomenergia Fórum), International Atomic
Energy Agency IAEA (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség), European Atomic Energy Community EURATOM (Európai Atomenergia Közösség), European Atomic Forum FORATOM (Európai Atomfórum),
European Mutual Association of Nuclear Insurance
EMANI (nukleáris biztosítások európai szövetsége),
Atomic Energy Research AER (Atomenergia Kutatás)
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Hazai Szervezetek: EURELECTRIC Magyarországi Tagozata, Magyar Energetikai Társaság, Magyar
Elektrotechnikai Egyesület, Magyar Kapcsolt Energia Társaság, Energiagazdálkodási Tudományos
Egyesület, Magyar Távhôszolgáltatók Szakmai
Szövetsége, Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége, Magyar Atomfórum Egyesület, Európai
Minôségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága,
Magyar Minôség Társaság, KÖVET-INEM Hungária,
Mérnöki, Építész és Kereskedelmi Kamarák, ISO
9000 Fórum, Villamos Berendezés Gyártók Szövetsége, Országos Humánpolitikai Egyesület, Gépipari
Tudományos Egyesület, Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Magyar Gépipari
és Energetikai Országos Szövetség, Magyar Biogáz
Egyesület, Magyar Közbeszerzési Társaság, Magyar
Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Magyar Nukleáris Társaság, Fiatalok a Nukleáris Energiáért FINE, Villamosenergia-Kereskedôk Egyesülete, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzôi Jogi Egyesület,
Magyar Szabványügyi Testület, Magyar Szélerômû
Társaság
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3.7. Az MVM Csoport 2010. évi díjai és kitüntetései
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Polgári Tagozat kitüntetésben részesült:
Hamvas István László

Paksi Atomerômû Zrt.

vezérigazgató

Dr. Izsáki Mihály

MVM Zrt.

jogi igazgató (2010. 07. 30-ig)

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült:
Lovas Gyôzô

MVM Trade Zrt.

szolgáltatási igazgató

Oroszki Lajos

MAVIR Zrt.

vezérigazgató-helyettes

Karádiné dr. Nyitrai Katalin

MVM Trade Zrt.

osztályvezetô

Szalkai István

MVM Észak-Budai Fûtôerômû Kft.

ügyvezetô

Dr. Huszthy Ágnes

MVM Zrt.

jogtanácsos, fômunkatárs

Babér Csaba

Vértesi Erômû Zrt.

aknász diszpécser

Dr. Elter József

Paksi Atomerômû Zrt.

fôosztályvezetô

Pálenik Hilda

Vértesi Erômû Zrt.

analitikus vezetô

MVM Zrt.

vezérigazgató-helyettes

Miniszteri elismerésben részesült:

Gábor Dénes Díjat vehetett át:
Dr. Gerse Károly

Magyar Tudományos Akadémia Wahrmann Mór érem kitüntetésben részesült:
Paksi Atomerômû Zrt.

vezérigazgató

Gerse Lajos

MVM Zrt.

osztályvezetô

Civin Vilmos

MVM Zrt.

osztályvezetô

Hamvas István László
Prométheus Díjat vehetett át:
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Puskás Tivadar Díjat vehetett át:
Törjék Ferenc

Paksi Atomerômû Zrt.

osztályvezetô

Sipos László

Paksi Atomerômû Zrt.

minôségbiztosítási vezetô

MAVIR-emlékérem kitüntetésben részesült:
Vavrik Antal

MVM ERBE Zrt.

vezérigazgató (2010. 10. 18-ig)

Kiváló Bányász kitüntetésben részesült:
Császár János

Vértesi Erômû Zrt.

szakvezetô vájár

Sztrida József

Vértesi Erômû Zrt.

gépész fômûvezetô

Zábráczki Lajos

Vértesi Erômû Zrt.

vájár, bányamentô

Lakatos Tibor

Vértesi Erômû Zrt.

szakvezetô vájár

Paks Város Díszpolgára kitüntetésben részesült:
Süli János

Paksi Atomerômû Zrt.

vezérigazgató-helyettes

Legjobb Nôi Munkahely nagyvállalatok kategória III. hely:
MAVIR Zrt.
Magyar Vöröskereszt Véradóbarát Munkahely elismerésben részesült:
Paksi Atomerômû Zrt.
Caissa Lovagja kitüntetésben részesült:
Süli János
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4. Emberi erôforrás
A személyzetfejlesztés és a munkaügyi gazdálkodás
az MVM Zrt. Igazgatósága által 2006-ban elfogadott
emberierôforrás-gazdálkodási stratégián alapul.
A személyzetfejlesztés és munkaügyi gazdálkodás fô
pillérei 2010-ben is a következôk voltak:
• a legtehetségesebbek kiválasztása, felvétele,
megtartása;
• megfelelô karrierlehetôségek megnyitása, bôvítése;
• a versenyképes és teljesítményközpontú javadalmazási rendszer fenntartása, fejlesztése;
• a munkavállalók elkötelezettségének folyamatos
megerôsítése;
• egyenlô esélyek biztosítása;
• az egész életen át tartó tanulás és a csoporton belüli tudásmegosztás, együttmûködés, ismeretmegosztás támogatása;
• a szociális és jóléti juttatások magas színvonalának megôrzése;
• fokozott gondoskodás a korszerû, egészséges és
biztonságos munkavégzés feltételeirôl;
• a munkavállalói érdekképviseletekkel történô korrekt, hosszú távú együttmûködés.
A pénzügyi-gazdasági tervezéssel és az elismert vállalatcsoport hosszú távú jövôképével, illetve a 2010.
évi vállalati stratégiával összhangban és a gazdasági környezet alakulására figyelemmel a társaság
folyamatosan nyomon követi a kitûzött és évente
felülvizsgált célok megvalósulását. A gördülô tervezés a személyzetfejlesztési és munkaügyi gazdálkodási szakterületre is teljes mértékben vonatkozik,
azaz a rész- (vagy szak-) stratégiaalkotás nem egy
egyszeri esemény, hanem inkább önfejlesztô, a változó körülményeknek megfelelôen saját magát korrigáló, tökéletesítô folyamatként ábrázolható. Ebben
tükrözôdik a felsô vezetés következetes elkötelezettsége, a szakterületen dolgozó munkatársaink alapos
felkészültsége és az állandó fejlôdésre való szakadatlan törekvés.
Az elôzô évek beszámolóinak, fenntarthatósági jelentéseinek áttekintése során a társaság humán szervezete megvizsgálta, hogy melyek azok a lényeges
személyzetgazdálkodási és munkaügyi tényezôk,
amelyek a jelentés elkészítése szempontjából megbízható, valós és hiteles képet adnak a vállalatcsoport emberierôforrás-gazdálkodási tevékenységérôl.

Az egyes leányvállalatok ezen tényezôkre gyakorolt
hatásait számszerûsítette, és megállapította, hogy
a személyekhez fûzôdô erôforrások 80 százaléka
az öt legnagyobb létszámú társaságnál koncentrálódik, míg a tíz fônél kevesebbet foglalkoztató nyolc cég
hatása nem éri el az egy százalékot.
A fenti eredményt a szervezet szembesítette az egyéb
szempontok szerinti kiválasztási és elhatárolási ismérvekkel, és az összevetés alapján újra meghatározta a munkaügyi jelentés határait. (3.5, 3.6, 3.7)
Az ebben a fejezetben bemutatott tényadatok a kö
vetkezô társaságok adatszolgáltatásán alapulnak
(3.6):
a) Holding központ:
• Magyar Villamos Mûvek Zrt.
b) Rendszerirányítás:
• MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt.
c) Kereskedelmi üzletág:
• MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.
• MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.
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d) Termelési üzletág:
• Paksi Atomerômû Zrt.
• Vértesi Erômû Zrt.
• MVM GTER Gázturbinás Erômû Zrt.
• MIFÛ Miskolci Fûtôerômû Kft.
e) Szolgáltatási üzletág:
• Országos Villamostávvezeték Zrt.
• MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.
• VILLKESZ Villlamosipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
• ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
• MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli
Szolgáltató Központ Zrt.
• MVMI Informatika Zrt.

az erre vonatkozó adatok gyûjtését és feldolgozását
a GRI jelentés érdekében ettôl az évtôl kezdte meg.
A szerzôdéses partnerek munkavállalóiról nincsenek
statisztikai adatok.
A sokszínûségi és esélyegyenlôségi indikátor
csoportnál alkalmazott beosztási kategóriáknál
a taxonómikus osztályozás elveit érvényesítette
a társaságcsoport, azaz, ha egy vezetô több kategóriába is besorolható lenne, akkor az irányítási hatáskörök és felelôsségi szintek alapján csak a legmagasabb csoportban vette számba. Az itt tapasztalható
eltéréseket a gazdasági társaságok irányításában és
felügyeletében bekövetkezô változások, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
mûködését elômozdító jogszabályok minél teljesebb
érvényesítése érdekében foganatosított intézkedések okozták.

A foglalkoztatási indikátorcsoportnál a távozott munkavállalók átlagos szolgálati idejének kimutatását
csak 2009-tôl tudja közölni a társaságcsoport, mert

4.1. Munkavállalói adatok
Az MVM Csoportnál 2010. év végén 7 867 fô dolgozott. Ez az elôzô évi adathoz (8 039 fô) képest 2,2 százalékos
csökkenést jelent, mely a körülbelül 110 fôt foglalkoztató Tatabányai Erômû MVM Csoportból való kikerülésével
magyarázható.

MVM Csoport
Év végi statisztikai zárólétszám
határozatlan idejû munkaszerzôdéssel

M.e.

2008

2009

2010

fô

8 498

8 039

7 867

fô

7 884

7 581

7 447

határozott idejû munkaszerzôdéssel

fô

614

458

420

teljes munkaidôben foglalkoztatott

fô

8 379

7 929

7 758

részmunkaidôben foglalkoztatott

fô

119

110

109

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

fô

5

18

4

Kihelyezett munkavállalók száma

fô

3

3

7

MVM Zrt.
Év végi statisztikai zárólétszám

M.e.

2008

2009

2010

fô

129

154

163

határozatlan idejû munkaszerzôdéssel

fô

129

154

163

határozott idejû munkaszerzôdéssel

fô

0

0

0

teljes munkaidôben foglalkoztatott

fô

129

154

163

részmunkaidôben foglalkoztatott

fô

0

0

0

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

fô

5

3

0

Kihelyezett munkavállalók száma

fô

3

3

2
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MAVIR Zrt.
Év végi statisztikai zárólétszám

M.e.

2008

2009

2010

fô

584

604

602

határozatlan idejû munkaszerzôdéssel

fô

548

578

572

határozott idejû munkaszerzôdéssel

fô

36

26

30

teljes munkaidôben foglalkoztatott

fô

555

573

577

részmunkaidôben foglalkoztatott

fô

29

31

25

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

fô

0

0

0

Kihelyezett munkavállalók száma

fô

0

0

0

Kereskedelmi üzletág összesen
Év végi statisztikai zárólétszám
határozatlan idejû munkaszerzôdéssel

M.e.

2008

2009

2010

fô

108

122

124

fô

108

122

124

határozott idejû munkaszerzôdéssel

fô

0

0

0

teljes munkaidôben foglalkoztatott

fô

105

119

122

fô

3

3

2

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

fô

0

1

0

Kihelyezett munkavállalók száma

fô

0

0

0

részmunkaidôben foglalkoztatott

Termelési üzletág összesen
Év végi statisztikai zárólétszám
határozatlan idejû munkaszerzôdéssel

M.e.

2008

2009

2010

fô

4 670

4 036

3 911

fô

4 314

3 806

3 723

határozott idejû munkaszerzôdéssel

fô

356

230

188

teljes munkaidôben foglalkoztatott

fô

4 658

4 025

3 900

részmunkaidôben foglalkoztatott

fô

12

11

11

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

fô

0

0

0

Kihelyezett munkavállalók száma

fô

0

0

0

Szolgáltatási üzletág összesen
Év végi statisztikai zárólétszám
határozatlan idejû munkaszerzôdéssel

M.e.

2008

2009

2010

fô

3 007

3 123

3 067

fô

2 785

2 921

2 865

határozott idejû munkaszerzôdéssel

fô

222

202

202

teljes munkaidôben foglalkoztatott

fô

2 932

3 058

2 996

részmunkaidôben foglalkoztatott

fô

75

65

71

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

fô

0

14

4
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a határozott idejû munkaszerzôdéssel foglalkoztatottak száma a teljes munkavállalói létszámhoz képest 5,3 százalékot, a részmunkaidôsök 1,4 százalékot tesznek ki. ezekbôl az adatokból könnyen
látható, hogy az mVm csoportnál a határozatlan
idejû munkaszerzôdéssel, teljes munkaidôben
történô foglalkoztatás jellemzô. a csoporton belül
nem jellemzô a munkaerô-kölcsönzés.
a létszámcsökkentés során az elbocsátás helyett
a társaságcsoport elsôsorban a kiszervezést, a korkedvezményes és korengedményes nyugdíjazást részesítette elônyben. a fiatalítás és a munkahelyek

megôrzése érdekében a társaság megvált azoktól a nyugdíjas munkavállalóitól, akik számára ez
a megoldás elfogadhatónak bizonyult. az idôsebbek
számára speciális gondoskodási forma lett bevezetve. ez az úgynevezett elônyugdíjazás (rendelkezési
állományba helyezés) intézménye, amelyet a munkáltatóval egyetértésben azok választhatnak, akik
hosszabb iparági munkaviszonnyal rendelkeznek,
és jellemzôen egészségi állapotuk miatt nem tudnak
tovább dolgozni, de a nyugdíjkorhatárhoz még egykét évük hiányzik.

MVM Csoport munkavállalóinak életkor szerinti megoszlása

a munkavállalók életkor szerinti megoszlását a következô grafikon szemlélteti:

Az MVM Csoport
munkavállalóinak életkor
szerinti megoszlása
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a cégcsoport munkatársainak többsége — az iparág jellegzetességeinek megfelelôen — mûszaki
képzettségû szakember. a mûszaki jellegû munkakörök dominanciája miatt a társaságcsoportnál foglalkoztatott férfiak aránya (75,7 százalék) jelentôsen
magasabb, mint a nôi dolgozóké (24,3 százalék).

nôi munkatársak nagyobb arányban elsôsorban
a kereskedelmi, humán, pénzügyi, gazdasági és adminisztratív munkakörökben dolgoznak, arányuk
a 2010. évben tovább emelkedett.

a nôk arányának változását ábrázolja a következô grafikon:

23,7%

24,3%

22,5%

2008

2009

2010

a 45 évnél idôsebbek a 2010. év végén a teljes létszám 41,6 százalékát tették ki. ez az arány az energetikai
ágazatban kedvezônek tekinthetô. a 42 éves átlagéletkort jelentôsen javítja a szolgáltató központok és kereskedelmi üzletágak fiatal személyzete.
a munkavállalók 29 százaléka 35 év alatti; ez az arány — figyelembe véve a korábbi évek adatait — a cégcsoportnál állandónak tekinthetô.
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Az MVM Csoport cégeit szívesen választják az álláskeresôk, és a fluktuáció is alacsony. Az egyes korcsoportok
szerinti távozást mutatja be a következô táblázat:
MVM Csoport

M.e.
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A távozó munkavállalók aránya a foglalkoztatottak teljes létszámához viszonyítva 20,8 százalék
(a távozók aránya a holdingközpontnál volt a legnagyobb: 20,9 százalék, a legkisebb pedig a termelési üzletágnál: 6,1 százalék). A távozók munkáltatónál átlagosan eltöltött ideje 14 év, amely jelzi, hogy
a harminc év feletti munkavállalók értékelik a stabil
foglalkoztatás nyújtotta elônyöket.
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A vezetô és ellenôrzô testületeket (ide értve a gazdasági társaságok igazgatóságát, fel
ügyelôbizottságát), a felsô vezetés pozícióit (a vezérigazgatói, vezérigazgató-helyettesi, ügyvezetô
igazgatói és igazgatói beosztásokat) helyinek
minôsülô magyar állampolgárok töltik be. A helyi igények megértése mellett az ilyen pozíciókat
betöltôktôl elvárás a bizonyított, eredményes, elhivatott szakmai múlt, a társadalmi felelôsségvállalás
iránti, a közösségi kérdések iránti fogékonyság,
az anyavállalattal szembeni lojalitás és a magas erkölcsi integritás.
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4.2. Képzettség, oktatás, továbbképzés
A társaságcsoport vezetésének meggyôzôdése,
hogy a munkatársak szaktudása, elkötelezettsége és
harmonikus együttmûködése az MVM Csoport sikerességének kulcstényezôi. Új elemként a szervezet
minden szintjén megjelent a környezettudatosság
és a minôség iránti magasabb szintû elkötelezettség
is. A közösségi és egyéni célokból eredô, személyre
szabottan tervezett és végrehajtott oktatás, továbbképzés garanciát ad valamennyi intellektuális pillér
megerôsítésére.
A munkavállalókra jellemzô a magas szintû szakképzettség, a specifikus helyi és általános szakismereteket ötvözô jártasság és a hosszabb idejû munkatapasztalat. Mindezekhez szerencsés módon társul
a folyamatos fejlôdés iránti személyes elkötelezettség is — így minden feltétel adott az egész életen
át tartó tanulás idôszerû elveinek és gyakorlatának
megerôsítésére.
A munkavállalók képzését a munkáltató elôtt álló
feladatokhoz, a technológiához, a biztonságos
munkavégzéshez, a piaci elvárásokhoz, a hatósági követelményekhez, az erre a célra rendelkezésre
álló forrásokhoz, a már megszerzett ismeretekhez,
és nem utolsósorban az egyéni ambíciókhoz, karrier

tervekhez igazítja a társaságcsoport. A munkavállalók közel harminc százaléka részt vett valamilyen
képzésben 2010-ben.
Azokra a képzésekre, amelyeken az eredményes
részvételre nem a munkáltató kötelezte a munkavállalót, a támogatás (a tudásba történô befektetés) megtérülésének biztosítékául a tanulmányi
szerzôdésben a támogatással arányosan ledolgozandó idôt köt ki a munkáltató. Ennek fejében a képzéssel kapcsolatos költségek jelentôs részét átvállalja, valamint munkaidô-kedvezményt és tanulmányi
szabadságot is ad.
Az ismeretek bôvítését szolgálja a nemzetközi szakmai szervezetek (EURELECTRIC, IEA, IEEE, ENTSO-E
stb.) munkacsoportjaiban történô aktív részvétel is.
Az esetlegesen távozó szakemberek pótlása, a nyugdíjazások következtében fellépô üresedések, illetve
az új igények zökkenômentes betöltése érdekében a
vállalatcsoport intenzív kapcsolatokat ápol számos
közép- és felsôfokú oktatási intézménnyel. Ezek közül külön is kiemeljük a Paksi Atomerômû 1986 óta
mûködô bázisiskoláját, a paksi Energetikai Szakközépiskolát és Kollégiumot, továbbá a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Budapesti Corvinus Egyetemet és az Óbudai Egyetemet
(korábban Budapesti Mûszaki Fôiskola).
A kimagasló tehetségek támogatása — és nem utolsósorban megszerzése — érdekében a tagvállalatok
rendszeresen fogadnak felsôoktatási intézményben
tanuló hallgatókat néhány hetes, hónapos szakmai
gyakorlatra, vagy kötnek velük tanulmányi szerzôdést.
Az energetikai jellegû szakképzések támogatása,
a szakképzô intézmények mûködtetése és fenntartása szintén kiemelt jelentôségû. Tanmûhelyt mûködtet
a Vértesi Erômû Zrt., a Tatabánya Erômû Kft. és
a Paksi Atomerômû Zrt. Utóbbi az Energetikai Szakképzési Intézet Intézményfenntartó és Mûködtetô
Alapítványt is támogatja, amely közel 600 fô középiskolás diák szakmai képzését irányítja, illetve felügyeli.
A vállalatcsoport üzletfolytonosságának fenntartásához, az eredményes mûködéséhez kiválóan
képzett, megfelelô vezetôi és/vagy szakmai gyakorlattal rendelkezô, az új ismeretek elsajátítására
fogékony, nyitott és együttmûködô munkavállalói
kör szükséges.
Ezeket a feltételeket már a munkatársak tobor-
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zása és kiválasztása során érvényesíti a munkáltató. Az újonnan felvettek beilleszkedését külön
programok (például kezdô projektmérnökök speciális szakterületi ismereteit bôvítô és szakmai kapcsolatait támogató elôadás-sorozatok) segítik, és
szakmai fejlôdésük támogatása közvetlen vezetôik
elsôrendû feladatai közé tartozik. A társasági szintû
képzési igényeket a legfelsôbb szintrôl kiindulva
a vezetôk évente legalább egyszer felülvizsgálják,
és a megalapozott igényeket a lehetôségek keretein
belül az egyes társaságok anyagilag is támogatják.
A  szervezeti és környezeti változások, a technológiai fejlesztések, az új eszközök, az új szoftverek,
a tudomány fejlôdése és a verseny kikényszeríti az
ismeretek folyamatos megújítását.
Különösen nagy hangsúlyt fektet a társaságcsoport
a balesetmentes munkavégzés érdekében folytatott rendszeres munka- és tûzvédelmi oktatásokra.

A  vállalatcsoporton belüli szinergiák érvényesüléséhez egyes szakterületek (felsô vezetés, kontrolling, számvitel, minôségügy, személyzetgazdálkodás
stb.) rendszeres szakmai konzultációkat tartanak,
ahol a problémák kezelése mellett lehetôség nyílik
a legmegfelelôbb gyakorlati fogások megvitatására,
átadására, átvételére.
Az MVM Csoport tagvállalatainak minôségirányítási
rendszerei kiemelt figyelmet fordítanak a helyi képzési igények felmérésére, az ezeken alapuló képzési
tervek összeállítására, az oktatások lebonyolítására
és értékelésére. A kötelezô továbbképzések, illetve
a szinten tartó és ismeretmegújító oktatások mellett az informatikai, balesetvédelmi, minôség- és
környezetirányítási, vezetôi, idegen nyelvi, valamint
szakmai képzések segítik a munkavállalók folyamatos ismeretgyarapodását és az egész életen át tartó
fejlôdését.

4.3. Érdekképviselet, munkaügyi kapcsolatok, esélyegyenlôség
Az MVM Csoportnál kiterjedt és aktív érdekképviseleti tevékenység folyik. Ezen belül meghatározó
szerepet tölt be az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ).
Az EVDSZ csaknem harminc tagszervezetet tömörít, továbbá tagja a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának. Ezenkívül a mélymûvelésû bányával rendelkezô Vértesi Erômû Zrt.-ben jelen van
a Bánya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete
(BDSZ) is, amely a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének tagja.
A kiterjesztett hatályú ágazati és a helyi kollektív
szerzôdések a munka törvénykönyve elôírásainál
kedvezôbb juttatásokat biztosítanak mind szociális,
mind egyéb területen a munkavállalóknak. A  helyi
kollektív szerzôdések — meghatározott feltételek
fennállása esetén — a jogszabályokban elôírtnál
hosszabb felmentési idôt, magasabb végkielégítést
és szociális juttatásokat tesznek lehetôvé.
Az elmúlt években a munkáltatók és a szakszervezetek közötti érdekegyeztetés egyik legnagyobb
feladata a társaságcsoport egységes kollektív
szerzôdésének elôkészítését célzó tárgyalás volt.
2007-ben — az MVM Csoport megalakításával párhuzamosan — az érintett érdekképviseletek megalakították az MVM Társaságcsoport Szakszervezeti
Szövetségét. A csoportszintû párbeszédben érdekelt
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munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti oldal
létrehozta az MVM Csoport Érdekegyeztetô és Konzultációs Fórumát (ÉKF), és elfogadta a mûködési kereteket szabályozó egyetértési nyilatkozatot. Az ÉKF
rendszeresen ülésezik, a konzultációkon megtárgyalják a munkavállalói érdekképviseleteket és a munkáltatókat csoportszinten érintô kérdéseket. Ennek
a fórumnak jelentôs szerepe van a munkabéke és
a folyamatos társadalmi párbeszéd fenntartásában.
Az MVM Csoport társaságai egyenlô esélyeket biztosítanak valamennyi jelenlegi és jövôbeli munkavállaló számára. Az esélyegyenlôségi politika és tervek
éves aktualizálása során törekszenek az esetleges hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölésére, különös tekintettel a foglalkoztatás feltételeire,
a munkahelyi karrierlehetôségekre, a képzésekre,
a javadalmazásra és premizálásra, illetve a kártérítési felelôsség érvényesítésére. A társaságcsoport
a hátrányos megkülönböztetés egyetlen formáját
sem tolerálja, így különösen a családi állapot, kor,
etnikai hovatartozás, bôrszín, szervezeti tagság,
politikai meggyôzôdés, fogyatékosság, vallás vagy
szexuális beállítottság szerinti különbségtételt sem.
Elismeri és tiszteletben tartja, egyebek között, az
emberek munkához, egészséghez, szabadsághoz és
biztonsághoz fûzôdô, hazai elôírásokban és nemzetközi egyezményekben rögzített jogait, és azok
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alapelveit a csoport vállalati értékeibe és irányelveibe is beillesztette.
Az egyes pozíciókra a jelöltek kiválasztásánál alkalmazott kritériumok csak az elvárt iskolai végzettségre, szakismeretekre, tapasztalatokra és a szakmai
jártasságra épülhetnek. Bármelyik munkavállaló, ha
úgy érzi, hogy jogai sérültek, az esélyegyenlôségi kérdésekben illetékes bizottsághoz (esélyegyenlôségi
bizottsághoz), a helyi üzemi tanácshoz (üzemi megbízotthoz) vagy a szakszervezetekhez fordulhat.
A társaságok kétharmada rendelkezik elfogadott
esélyegyenlôségi tervvel. Az esélyegyenlôségi terveket az intranet hálózaton valamennyi munkavállaló megtekintheti. Az eredeti példányok a jogi,
a humánerôforrás-gazdálkodási és a minôségügyi
vezetôknél érhetôek el.
Az esélyegyenlôségi terveket 2007-tôl kiegészítettük azokkal a külön intézkedésekkel, amelyek a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi
környezetérôl gondoskodnak.
Az MVM KONTÓ Zrt.-t a Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal, a 176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet alapján
lefolytatott akkreditációs eljárás eredményeként,
akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította.
A megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja
annak tanúsítása, hogy a munkáltató rendelkezik
azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek
biztosítják az egészségkárosodással élô és fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelô munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatást.
A munka törvénykönyvérôl szóló 1992. évi XII. törvény (Mt.) számos olyan rendelkezést tartalmaz,
amely biztosítja a munkavállalói érdekképviseleti
szervezeteknek (szakszervezeteknek), illetve a munkavállalói részvételt biztosító szervezeteknek (üzemi
tanácsoknak) a munkáltatóval való kapcsolatát.
Így az MVM Csoport a szakszervezetekkel együttmû
ködik, és elôsegíti érdekképviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk biztosításával.
A  szakszervezeti észrevételekre, javaslatokra vonatkozó részletes munkáltatói álláspontot és ennek
indokait harminc napon belül közli.
A munkavállalók nagyobb csoportját érintô munkáltatói intézkedések tervezetét (például az átszervezésre, átalakításra, szervezeti egység önálló
szervezetté alakulására, korszerûsítésre, csoportos

létszámcsökkentésre vonatkozó elképzeléseket)
a munkáltató még a döntése meghozatala elôtt
véleményezteti a szakszervezetekkel és az üzemi
tanáccsal (üzemi megbízottal). A véleményezésre
nyitva álló határidô 15 nap — ha ez az idô eredménytelenül telik el, a törvényes vélelem az egyetértésre
utal.
Az üzemi tanács véleményét szélesebb körben kell
kikérni — ide tartozik többek között:
• a személyügyi terv;
• a személyügyi nyilvántartás rendszere, a nyilvántartandó adatok köre, a személyi adatlap
tartalma;
• a munkavállalók képzésével összefüggô tervek;
• a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó
elképzelések;
• a foglalkoztatást elôsegítô támogatások igénybevétele;
• az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetése;
• az éves szabadságolási terv;
• a munkavállalók lényeges érdekeit érintô belsô
szabályzatok tervezete;
• a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó díjak és pályázatok;
• a megváltozott munkaképességû munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések
tervezete.
Mivel a fenti elôírásokat törvény (Mt.) szabályozza,
a kollektív szerzôdések az értesítési, konzultációs
határidôkre vonatkozóan külön megállapodásokat
nem tartalmaznak.
A kollektív szerzôdés hatálya alá tartozó munkavállalók aránya 2010-ben 98,4 százalék volt. A kollektív szerzôdések körében a munkavállalókra helyi
kollektív szerzôdés és/vagy a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR’08)1 szerint a 35.1 villamosenergia-termelés
és -elosztás alágazatban mûködô valamennyi munkáltatói szervezetre a szociális és munkaügyi miniszter határozatával kiterjesztett Villamosenergiaipari Ágazati Kollektív Szerzôdés (VKSZ) vonatkozik
— illetve 1,6 százalékukra egyáltalán nem vonatkozik
kollektív szerzôdés. A kollektív szerzôdéssel érintett
munkavállalók aránya a fentiek szerint kiemelkedôen
magas, és ennek a munkabékét kedvezôen befolyásoló, stabilizáló hatása van.

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója, Statisztikai Közlöny, 2007/2. szám

1
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M.e.

2008

2009

2010

fô

8 498

8 039

7 867

Év végi statisztikai zárólétszám
Kollektív szerzôdés hatálya alá tartozók száma

fô

8 202

7 783

7 744

Kollektív szerzôdés hatálya alá tartozók aránya

%

96,5%

96,8%

98,4%

Az év folyamán nem jutott az MVM Csoport tudomására hátrányos megkülönböztetéssel járó eset.
Ennek ellenére következetes lépések történtek
az ilyen esetek kockázatának minimalizálására.
A munkáltatók kivétel nélkül törekednek arra, hogy
a munkaviszony alapján érintett személyekkel szemben azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékû figyelembevételével
járjanak el.
Az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség
elômozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
rendelkezései alapján az ötven fônél több személyt
foglalkoztató, többségi állami tulajdonban álló jogi
személyek esélyegyenlôségi tervet fogadnak el.
Az esélyegyenlôségi tervekre vonatkozó konkrét
követelményeket a munka törvénykönyvének 70/A.
szakasza tartalmazza. Az esélyegyenlôségi terveket a munkáltató és a munkáltatónál képviselettel
rendelkezô szakszervezetek — szakszervezetek hiányában az üzemi tanácsok — írják alá, biztosítva
a széleskörû munkahelyi nyilvánosságot.
A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek
védelme, továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e törvény szabályozza a munkavállalók és
a munkáltatók, illetve ezek érdekképviseleti szervezeteinek kapcsolatrendszerét. Ennek keretében
biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók részvételét a munkafeltételek alakításában,
meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét, illetve
a munkaügyi konfliktusok megelôzésére, feloldására
irányuló eljárást.
A munkavállalóknak, illetve a munkáltatóknak joga,
hogy — a külön törvényben meghatározott feltételek szerint — gazdasági és társadalmi érdekeik
elômozdítása, védelme érdekében, mindennemû
megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdekképviseleti szervezetet alakítsanak, illetve az általuk
választott szervezetbe — kizárólag az adott szervezet szabályaitól függôen — belépjenek, vagy az ilyen
jellegû szervezetektôl távol maradjanak. Az érdekképviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket
vagy szövetkezéseket létesíteni, illetve ilyenekhez
csatlakozni, ideértve a nemzetközi szövetségeket is.
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Az MVM Csoportban a Független Szakszervezetek
Demokratikus Ligájához (Liga) tartozó, az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (EVDSZ) tagjaként mûködô MVM
Társaságcsoport Szakszervezeti Szövetsége (MVM
TSZSZ) reprezentálja a munkavállalói érdekképviseletet.
A kapcsolattartás és kiegyensúlyozott együtt
mûködés érdekében a munkáltató és az érdekképviselet között rendszeresen ülésezô Érdekegyeztetô
és Konzultációs Fórum mûködik.
Magyarország az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelmérôl szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1948. évi 31. ülésszakán elfogadott
87. számú egyezményt a 2000. évi LII. törvénnyel;
a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi
Konferencia 1949. évi 32. ülésszakán elfogadott 98.
számú egyezményt a 2000. évi LV. törvénnyel hirdette ki. Mindkét egyezmény Magyarországra nézve
1958. június 6. napjától hatályos.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO, az ENSZ
szakosított szervezete) minden, a munkaerôpiacon
megjelenô 12 év alatti gyermeket gyermekmunkásként tart számon. Ugyancsak gyermekmunkának tekinti a 18 éves kor betöltése elôtt a heti 14 óra feletti
munkavállalást, mert a fiatalok szempontjából az ezt
meghaladó munkavégzést károsnak vélik.
Magyarországon munkaviszonyt munkavállalóként
legkorábban a 15. életév betöltésétôl, a törvényes
képviselô hozzájárulásával lehet létesíteni, kizárólag diákoknak az iskolai szünet alatt. 16 éves kortól
a fenti korlátozások megszûnnek, de a 18 év alatti
munkavállalókra a munka törvénykönyve úgynevezett fiatal munkavállalóként további garanciákat
és kedvezményeket ír elô, bár kétségtelenül a napi
nyolcórás (heti negyvenórás) teljes munkaidôt a törvény általánosan nem korlátozza. A fiatal munkavállalókkal szembeni megkülönböztetett elbánás megfelel az Európai Unió Tanácsának a fiatal személyek
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munkahelyi védelmérôl szóló 94/33/EK számú
irányelvének elôírásainak.
Magyarország 1976-ban csatlakozott az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányához (1976. évi 9. törvényerejû
rendelet), és 1999-tôl a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 1973. évi ILO egyezményhez (2000. évi
LXIX. törvény) illetve az Európai Szociális Kartához
(1999. évi C. törvény). A hatályos magyar munkajogi
szabályozás és az MVM Csoport által követett foglalkoztatási gyakorlat a fenti nemzetközi egyezményekkel teljes mértékben összhangban van.
A kényszer- (vagy kötelezô) munka alatt az olyan
munkavégzést kell érteni, amelyet
(a) politikai kényszer vagy nevelés, illetôleg büntetés eszközeként olyan személyekkel szemben alkalmaznak, akiknek meghatározott
politikai meggyôzôdésük van vagy ilyet kifejezésre juttatnak, vagy akik hangoztatják ideológiai szembenállásukat a fennálló politikai,
társadalmi vagy gazdasági rendszerrel;
(b) a munkaerô felhasználásának vagy alkalmazásának eszközeként a gazdasági fejlôdés
céljából alkalmaznak;
(c) munkafegyelmi szabályként alkalmaznak;
(d) a sztrájkban való részvétel büntetése gyanánt
rendelnek el;
(e) faji, társadalmi, nemzeti vagy vallási megkülönböztetés eszközeként alkalmaznak.

Semmiképpen nem tartozik a kényszermunka köré
be például a szabályszerû letartóztatás folyamán
vagy az ilyen letartóztatásból történt feltételes
szabadlábra helyezés idején általában megkövetelt
munka, a katonai jellegû szolgálat, a katonai szolgálatot lelkiismereti okokból megtagadó személyek
esetében az ehelyett megkívánt szolgálat, a rendes
állampolgári kötelezettségek körébe tartozó munka vagy szolgálat és a közösség létét vagy jólétét
fenyegetô szükségállapot vagy természeti csapás
esetén elôírt szolgálat.
Az MVM Csoport helyzetébôl és a közszolgáltatásokkal kapcsolatos kiemelt megbízhatósági
és üzembiztonsági követelményekbôl adódóan
az utóbbi lehetôséget biztosítja a baleset, elemi
csapás vagy súlyos kár, továbbá az életet, egészséget, testi épséget fenyegetô közvetlen és súlyos
veszély megelôzése, illetôleg elhárítása érdekében
elrendelhetô rendkívüli munkavégzés, azonban ez
a rendkívüli munkavégzés sem veszélyeztetheti
a munkavállaló testi épségét, egészségét, illetôleg
nem jelenthet személyi, családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet.
Magyarország 1957-ben csatlakozott a kényszervagy kötelezô munkáról szóló 29. számú ILO egyezményhez (2000. évi XLVIII. törvény), és 1995-ben
a kényszermunka felszámolásáról szóló, 105. számú
ILO egyezményhez (2000. évi LIX. törvény)
A hatályos magyar munkajogi szabályozás és
az MVM Csoport által követett foglalkoztatási gyakorlat a fenti nemzetközi egyezményekkel teljes
mértékben összhangban van.
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4.4. Szociális és jóléti célú juttatások, nyugdíjpénztárak
A javadalmazási politikával összhangban a társaságcsoport tagvállalatai — a tevékenység jellegének, az
egyéni teljesítménynek és a munkaerô-piaci helyzetnek megfelelôen — versenyképes fizetést kínálnak
dolgozóiknak. A munkavállalók egyéni eredményeik
elismeréseként jutalomban, ösztönzô mozgóbérben
vagy prémiumban is részesülhetnek. Emellett
2010‑ben tovább bôvült azon társaságok köre, amelyek a juttatások adókedvezménnyel támogatott
körébôl választható csomagot kínálnak munkavállalóiknak. Ez a választható, béren kívüli juttatási csomag (VBKJ vagy kafeteria) azonos munkáltatói ráfordítás mellett, személyes választás szerint egyéni
felhasználásra ad lehetôséget a munkavállalóknak.
Az igénybevevôk mérlegelhetik az egyes módozatok
közötti adó- és járulékkülönbségeket, illetve a kedvezmények mértékét, és belátásuk szerint állíthatják
össze saját csomagjukat.
Az éves bérmegállapodások rögzítik a szociális és
jóléti célú juttatásokra fordítható keretösszegeket.
Ez utóbbiak tételes felosztását, a helyi sajátosságok
alapján, a munkáltatók a helyi üzemi tanácsokkal
egyetértésben határozzák meg.
A VBKJ rendszerrel összhangban, vagy e rendszeren kívül, a társaságcsoport egyes tagjainál (társaságonként általában eltérô módon) a munkavállalók
rendelkezésére álló szociális juttatások az alábbiak:
• foglalkozás-egészségügyi ellátás,
• sport- és kulturális támogatás,
• üzemi étkezés, étkezési hozzájárulás,
• munkába járás útiköltségének térítése,
• segélyezés,
• üdültetés, üdülési csekk,
•ö
 nkéntes nyugdíjpénztári támogatás és hozzá
járulás,
•ö
 nkéntes egészségpénztári támogatás és hozzájárulás,
• önsegélyezô pénztári tagdíj hozzájárulás,
• életbiztosítás,
• kamatmentes lakásvásárlási és építési kölcsön,
• iskolakezdési támogatás,
• munkásszállás, munkásszállítás,
•k
 edvezményes villamosenergia-ipari alkalmazotti tarifa,
• egyéb szociális juttatások.
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A társaságcsoport alapítványokat is támogat, amivel kifejezett célja a támogatásra szoruló, nyugdíjas
villamosenergia-ipari szakemberek anyagi gondjainak enyhítése — segély formájában — területi hovatartozástól és végzettségtôl függetlenül.
A munkáltató messzemenôen figyelembe veszi és
betartja a jóhiszemû, tisztességes és egyenlô bánásmódra vonatkozó követelményeket. Részmunkaidôs
foglalkoztatás esetén — összhangban a munka törvénykönyve 78/A. § (2) bekezdésével — a munkaviszony alapján nyújtott munkáltatói juttatásoknál
az idôarányosság elvét alkalmazza a társaságcsoport, ha a munkavállaló juttatásra való jogosultsága
a munkaidô mértékével összefügg.
Az MVM kezdeményezésére 1994 decemberében
— az akkori vállalatcsoport munkáltatóinak és munkavállalói érdekképviseleti szerveinek támogatásával — megalakult a Villamosenergia-ipari Társaságok
Nyugdíjpénztára (VIT Nyugdíjpénztár). A pénztár
megalakításának a célja az idôskori állami gondoskodás mellett a munkavállalók hosszú távú öngondoskodás iránti elkötelezettségének megerôsítése volt.
A pénztár 2010-ben magán és önkéntes ágazatban
mûködött, negyvenezer fôt meghaladó tagságának
döntô többsége a villamosenergia-iparban dolgozott.
A szociális és munkaügyi miniszter határozatával
a TEÁOR ’08 szerinti 35.1 villamosenergia-termelés
és -elosztás alágazatban mûködô valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjesztett Villamosenergiaipari Ágazati Kollektív Szerzôdés (VKSZ) hatályos
rendelkezései alapján a munkáltató az önkéntes
nyugdíjpénztári tagsággal rendelkezô munkavállaló
tagdíjából a tag bruttó keresete minimum 4,5 százalékának megfelelô tagdíjrészt átvállal.
A helyi kollektív szerzôdések egyes esetekben a járulékalap 6 százalékában határozzák meg a munkáltatói támogatás mértékét. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagsági díj egyébként a járulékalap 1,5 százaléka.
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Az ötven éven felüli munkavállalókat érintô foglalkoztatáspolitikai intézkedések közé sorolható
az úgynevezett korengedményes nyugdíjazás intézménye. A munkáltatói rendes felmondás szándéka
esetén a VKSZ lehetôséget ad a hosszabb munkaviszonnyal rendelkezô munkavállalóknak — legfeljebb a nyugdíjkorhatár elôtt 5 évvel — hogy kérjék
korengedményes nyugdíjazásukat. Nem kell a munkáltatói rendes felmondás szándéka a munkavállalói
kezdeményezéshez, ha az érintett nehéz munkakörülmények között hosszú idôn keresztül dolgozott,
és a nyugdíjkorhatárig kevesebb, mint 3 éve van
hátra. A korengedményes nyugdíjazás esetén az
elôrehozott öregségi nyugdíj eléréséig a nyugdíj és
a postai költségek teljes összegét elôre, egy összegben a munkáltató fizeti meg.
A munkáltatói nyugdíjprogramok mellett Magyarországon létezik kötelezô nyugdíjbiztosítási rendszer,
amely a munkabért terhelô járulékfizetésekbôl2
gazdálkodik, és 2010-ben az akkor még kötelezô
magán-nyugdíjpénztári és a választható önkéntes
nyugdíjpénztári pillérek mellett alapvetô módon
a megbízható, szolidaritáson is alapuló, széles körû
idôskori gondoskodást volt hivatott megteremteni.

4.5. Üdülés, sportolás
A tagvállalatok egy része (az MVM Zrt., az MVM
ERBE Zrt., a Paksi Atomerômû Zrt., az OVIT Zrt. és
a Vértesi Erômû Zrt.) saját, közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévô jóléti és rekreációs célú létesítményekkel rendelkezik. Az üdülôk túlnyomóan
téliesítettek, így egész évben a pihenni vágyó munkavállalók rendelkezésére állnak. A kedvezményes
térítési díj ellenében igénybe vehetô üdülôkön kívül
a csoport kafeteriát mûködtetô tagjai igény esetén
— a VBKJ keret terhére — üdülési csekkekkel is hozzájárulnak a munkavállalóik pihenéséhez, kikapcsolódásához.
2008-tól a munkáltatók, az üzemi tanáccsal együtt
mûködve elkezdték a közös gondolkodást és elem-

zést az üdülôk hatékony mûködtetése, kihasználtságuk fokozása érdekében, kibôvítve a vállalatcsoport
valamennyi munkavállalója számára megnyíló átjárhatósággal, internetes helyfoglalással.
A társaságok sportegyesületek fenntartásával és támogatásával is hozzájárulnak munkavállalóik egészségének megôrzéséhez. Sportegyesületet mûködtet
az MVM Zrt., a MAVIR Zrt., az Ovit Zrt., a Paksi
Atomerômû Zrt., a Vértesi Erômû Zrt. és az MVM
ERBE Zrt. A társaságcsoport több tagja kedvezményes sportpálya- és uszodabelépôkkel gondoskodik
munkavállalói aktív pihenésérôl, kikapcsolódásáról,
regenerálódásáról.

2
A foglalkoztató 2010-ben a bruttó bér 24 százalékának, a munkavállaló a bruttó bér 9,5 százalékának (ebbôl a bruttó bér 8 százalékát a
magán-nyugdíjpénztárba) megfelelô összegû nyugdíjjárulékot fizetett.

89

MVM Csoport
Környezeti, Szociális
és Társadalmi Jelentés 2010
www.mvm.hu

4.6. Egészség- és munkavédelem
Az MVM Csoport tevékenységeinek jellegébôl adódóan a munkavégzés elkerülhetetlen velejárója
a veszélyforrások állandó jelenléte. A társaságok
saját hatáskörükben, szabályzataikban írják elô
a munkavédelemrôl szóló törvénynek megfelelôen
a biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és
szervezeti feltételrendszerét. A munkahelyi kockázatok csökkentése és a balesetek megelôzése érdekében a kockázati tényezôket rendszeresen felülvizsgálják, és biztosítják a megfelelô védelmet adó
eszközöket, technológiákat, valamint a munkavállalók felkészültségének szinten tartását, fejlesztését.
A munkavédelmi szabályzatok rögzítik a munka- és
egészségvédelmi elôírásokat mind a saját munkavállalókra, mind a szerzôdéses partnerekre vonatkozóan. A szabályzatok kiterjednek a munkahelyi organizációs bejárástól, a munkaterület átadásától kezdve
a munkavégzésen át a mûszaki átadás-átvételi, majd
az üzembe helyezési eljárásig.
Az MVM Csoportban munka- és egészségvédelmi
szempontból igen sokféle munkakört töltenek be
a munkavállalók. Egy részük adminisztratív, irodai munkát végez kötött munkaidôben, más részük
a magasban, az elzárt villamos kezelôtérben, feszültség közelében a hálózati munkáknál és a villamosenergia-termelésben, az erômûvekben látja
el a feladatát, a munkakörök nagy részében három
mûszakban. Az utóbbi munkafolyamatokat a munka védelmérôl szóló törvényben meghatározott,
I. veszélyességi kategóriába kell besorolni, és a munkavédelmi feladatokat ennek megfelelôen meghatározni.
A csoportszintû biztonsági szabályzat hivatott
a munka- és egészségvédelmi célok elérését biztosítani a társaságcsoport szintjén. A szabályzat értelmében az MVM Zrt. biztonsági igazgatósága évente ellenôrzi a tagvállalatoknál a munkavédelmi és
a foglalkozás-egészségügyi elôírások meglétét, azok
betartatását és szükség szerinti fejlesztését.
A társaságok munkavédelmi szakemberei gondoskodnak a munkavállalók rendszeres oktatásáról,
az oktatások megtörténtének dokumentálásáról
a munkavállalók, valamint a szerzôdéses partnerek
esetében egyaránt. Oktatásban részesítenek minden új belépô munkatársat, és az oktatásokat évente
egy-két alkalommal ismétlik a betöltött munkakörtôl
függôen (fizikai, szellemi dolgozók). Az oktatásokat
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az irodai munkát végzô dolgozók esetében általában a társaságok székházaiban tartják, míg a külsô
területen, telephelyen, speciális munkát végzôk
oktatása jellemzôen a munkavégzés helyszínén történik. Az oktatás sikerességét vizsga igazolja.
A rendszeres oktatások kitérnek a vonatkozó biztonsági szabályzatokra (például a hegesztési, szerelési, szállítási és anyagmozgatási szabályzatokra,
illetve a nyomástartó edényeket és a gázpalackokat
érintô szabályokra stb.), a munkahelyre, az egyes tevékenységekre vonatkozó elôírásokra, a tevékenységekhez kapcsolódó veszélyekre és kockázatokra,
a kockázatok felismerésének, azonosításának és
az ellenük való védekezésnek a módjára is.
Rendkívüli oktatást tartanak súlyos vagy szokatlan
balesetek, káresemények után, addig nem ismert
veszély, kockázat mutatkozása esetén, a szabályok
megváltozásakor, és akkor is, ha az ellenôrzések tapasztalatai ezt indokolttá teszik.
A Vértesi Erômû Zrt.-nél a bányászati tevékenység
speciális volta miatt a munkabiztonsági oktatásokat
külsô szakemberek végzik, ez biztosítja a hatósági
(bányakapitánysági) elôírásoknak való megfelelést.
Az atomerômûben a szerzôdéses munkavállalókat
elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban
részesítik. A gyakorlati oktatás során el kell érni,
hogy a munkavállalók megismerjék a munkavégzés
és a tartózkodási hely környezetét, az ott található
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veszélyforrásokat, az ellenük való védekezés módját,
a közlekedési és menekülési útvonalakat, a vészkijáratokat, valamint az adott munkahelyre vonatkozó
legfontosabb viselkedési és magatartási szabályokat. A gyakorlati oktatás során az oktató bemutatja
a védôeszközöket, felszereléseket, begyakoroltatja
azok használatát, ismerteti az egyéni védôeszközök
megfelelôségének ellenôrzésére, tárolására, cseréjére és karbantartására vonatkozó munkavállalói
feladatokat.
A szerzôdéses partner ekkor még önálló munkavégzésre nem jogosult, ennek megszerzéséhez el kell
végeznie az „A” modulos elméleti képzést, és vizsgát kell tennie. A munkakörnek megfelelôen a Paksi
Atomerômû Zrt. munkavédelmi szabályozásaiból is
vizsgázni kell valamelyik vizsgakategóriában. Külön
kategória van a beszállító partnerek vezetô beosztású és beosztott munkavállalói részére. Mindezeken
túl ugyancsak a betöltött munkakörnek megfelelôen
kell elvégezni az orvosi alkalmassági vizsgálatot,
amelyet évente meg kell ismételni.
A munkakörtôl függô egyéni munka- és védôruházat,
védôfelszerelés szabályait, valamint a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatások biztosítását is a
társaságok munkavédelmi szabályzatai rögzítik a saját és a szerzôdéses partnerek számára is. A munkaruha-ellátást munkakörök szerint rögzítik a kollektív
szerzôdések.
A munkavállalók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát általában külsô foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatók végzik (ÁNTSZ, megfelelô képzett-

séggel rendelkezô szakorvosok), és ôk adják ki
az alkalmassági igazolást. A munkaköri alkalmassági vizsgálatot a vonatkozó jogszabályok szerint kell
a betöltött munkakörök függvényében rendszeres
idôközönként megismételni. Soron kívüli munkaköri
alkalmassági vizsgálatot meghatározott feltételek
fennállása esetén kell végezni, például ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következik be, amely feltehetôen alkalmatlanná teszi
az adott munkakör egészséget nem veszélyeztetô
és biztonságos ellátására, vagy heveny foglalkozási
megbetegedés, fokozott expozíció vagy ismétlôdô
munkabaleset történt.
A foglalkozás-egészségügyi szakemberek szükség
szerint részt vesznek az ugyancsak jogszabály alapján veszélyesnek minôsülô technológiák, berendezések üzembe helyezési eljárásaiban, és ôk képzik ki
a munkavállalókat az elsôsegélynyújtás ismereteire.
A társaságcsoport tagjai tevékenységükbôl és
az eseményekbôl adódóan teljesítik adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségüket a Munkabiztonsági Felügyelôségek felé.
A társaságok egészségmegôrzô és sportprogramjaikkal biztosítják a dolgozók és nemritkán családtagjaik számára az egészséges életmódra való nevelést,
esetenként különbözô szûrôvizsgálatokon való részvétel lehetôségét.
A jogszabály által kötelezôen elôírt és biztosított
foglalkozás-egészségügyi ellátás mellett a vállalatcsoport munkavállalói — az egyes cégek mûködési
sajátosságainak megfelelôen eltérô mértékben
és összetételben — a következô orvosi ellátásokra
lehetnek jogosultak:
• szemészeti szûrôvizsgálat és ellátás,
• fogászati szûrôvizsgálat és ellátás,
• komplex nôgyógyászati szûrôvizsgálat,
• urológiai szûrôvizsgálat,
• arteriográfos (érrendszeri) szûrôvizsgálat,
• melanóma (rosszindulatú bôrdaganat)
szûrôvizsgálat,
• menedzserszûrés,
• kiemelt rendelôintézeti szakorvosi ellátás,
• kihelyezett laboratóriumi és belgyógyászati
vizsgálat,
• reumatológiai nappali kórházi ellátás,
• atomerômûvi dolgozóknak járó
speciális szûrések.
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a szûrôvizsgálatok megszervezésénél fontos szempont, hogy a vizsgálatok elvégzése lehetôleg minél
kevesebb munkaidô-kieséssel járjon. a társaságcsoport legfelsôbb vezetôi rendszeresen (évente) részt
vesznek menedzser-szûrôvizsgálaton.
a társaságcsoport számos tagja esetében évtizedekre visszatekintô hagyománya van a magyar Vöröskereszttel folytatott együttmûködésnek. a munkavállalók társadalmi felelôsségérzetét jelzi, hogy
jelentôs számban, évente többször, kiszállásos önkéntes véradáson vesznek részt. az önkéntes véradást egyes munkáltatók rendkívüli szabadsággal,
kirándulások szervezésével és a véradásért járó kitüntetéssel honorálják.

MVM Csoport

a munkahelyi biztonságot jelentôs mértékben
az emberi magatartás határozza meg. minden munkát végzô személynek — akár saját alkalmazott, akár
alvállalkozó — tisztában kell lennie a biztonságos
és az egészséget, testi épséget nem károsító vagy
veszélyeztetô munkavégzés feltételeivel. ezért
a társaságcsoport minden tagja törekszik arra, hogy
munkavállalói, alvállalkozói biztonsággal kapcsolatos tudatosságát erôsítse, fokozza, és olyan viselkedéskultúrát alakítson ki, amelynek eredményei
a baleseti mutatók javulásában is megnyilvánulnak.
a munkabalesetek számának érzékelhetô csökkenését eredményezték a kötelezô munkahelyi kockázatértékelés és -elemzés eredményeképpen meghozott
munkáltatói intézkedések.

M.e.

2008

2009

2010

saját munkavállalók
Halálos munkabaleset

db

1

0

0

Munkaidô-kieséssel járó munkabaleset

db

150

124

103

sérülés

db

270

248

126

Kiesett munkaórák

óra

55 496

52 126

38 003

az érintett társaságok a jogszabályi elôírásoknak
megfelelôen biztosítják a veszélyeztetett munkakörökben dolgozó munkatársaiknak a különbözô
védôruházatokat és védôeszközöket, beleértve
a képernyô elôtt foglalkoztatottak védôszemüvegét
is.
az egyes társaságoknál alkalmazott munkavédelmi és tûzvédelmi Szabályzatok teljes mértékben
biztosítják a munkavállalók egészséges és biztonságos munkavégzésének lehetôségét, egyidejûleg
megfelelve a vonatkozó jogszabályi elôírásoknak.
a munkavállalók belépéskor, majd a késôbbiekben
a szabályzatokban meghatározott feltételek szerint,
ismétlôdô munka- és tûzvédelmi oktatásokon vesznek részt.
Szem elôtt tartva a fenntartható fejlôdés alapelveit,
az mVm csoport vezetése mindent megtesz a személyekhez fûzôdô erôforrások sokoldalú fejlesztése
érdekében, valamint azért, hogy minden mûködési
területen a lehetô legjobb munkakörülményeket biztosítsa.
az mVm csoport egyrészt a villamosenergia-ipar
stratégiai, közösségi szolgáltatói jellegébôl fakadó-
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an, másrészt a fokozottan bonyolult munkakörök
ellátását veszélyeztetô kockázatok mérséklése érdekében különös figyelmet fordít a munkavállalók és
családtagjaik egészségmegôrzésére.
a menedzsment széles körû és idôszerû tájékoztató kampánya mellett olyan, a járványok kockázatait megfelelôen kezelô programot alakított ki, amely
képes a váratlan helyzetek, tömeges megbetegedések (amelyek szerencsére nem következtek be)
kedvezôtlen hatásainak átmeneti kivédésére.
a munka törvénykönyvérôl szóló 1992. évi Xii. törvény 15/a. § utal arra, hogy a munkavállalók munkavédelmi érdekeinek védelmére vonatkozó érdekképviselet, illetve a munkavédelmi érdekegyeztetés
részletes szabályait a munkavédelemrôl szóló (1993.
évi Xciii.) törvény tartalmazza.
ennek megfelelôen, ahol a munkavállalók száma legalább ötven fô, a munkáltató kezdeményezi a munkavédelmi képviselô megválasztását. Ha
az ötven fô alatti munkáltatónál a munkavédelmi
képviselô megválasztását a munkáltatónál mûködô
szakszervezet vagy az üzemi tanács (illetve a mun-
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kavállalók többsége) kezdeményezi, a munkáltató
a munkavédelmi képviselô választást támogatja.
a munkavédelmi képviselô megbízatása négy évre
szól, és az üzemi tanács tagjaival azonos védettséget élvez. Ha a munkavédelmi képviselôk száma eléri
a három fôt, akkor munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre.
annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fô, és munkavédelmi képviselôk
mûködnek, a munkáltató paritásos munkavédelmi
testületet hoz létre, amelyben egyenlô számban
vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató
képviselôi.
a testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve
a munkáltatók képviselôi felváltva gyakorolják.
a testület rendes és póttagjainak számában, a tagok
megbízatásának megszûnése, valamint a visszahívás feltételeiben, elnöklési és mûködési rendjében,
ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenységével
összefüggô eljárási kérdésekben a munkavállalók
képviselôi és a munkáltató állapodnak meg. a testület mûködésének feltételeit a munkáltató biztosítja.
a testület az egészséget nem veszélyeztetô és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetô
tevékenysége keretében:
a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi
helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel
összefüggô lehetséges intézkedéseket;

b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását;
c) állást foglal a munkavédelmet érintô belsô szabályok tervezetérôl.
a munkáltató a törvénybôl következôen a munkavédelmi képviselônek a következô kedvezményeket
biztosítja:
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidô-kedvezményt, amely
a munkavédelmi képviselô, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
b) a szükséges eszközöket, így különösen
a mûködési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai elôírásokat;
c) egy választási ciklusban, a képviselô megválasztását követô egy éven belül legalább 16 órás
képzésben, ezt követôen évente legalább 8 órás
továbbképzésben való részvétel lehetôségét.
az mVm csoportban (munkabaleset szempontjából)
a legveszélytelenebb a kereskedelmi üzletág, ahol
az elmúlt három évben egyáltalán nem fordult elô
baleset. ezzel ellentétben a termelési üzletágban
évente több, mint 300 baleset történik, azonban
számuk évrôl évre csökken. a Vértesi erômû zrt.
Bányaüzeme különösen veszélyes üzem, és a kiesett
munkaórák kb. 74 százaléka innen ered.

a kiesett munkaórák száma a cégcsoporton belül 2007 óta kb. 50 000-rel csökkent.
ezt ábrázolja az alábbi grafikon:
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5. A társaságcsoportba tartozó
vállalatok fôbb adatai
Név

Rövid név

Tevékenység

Székhely

Honlap

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

www.mvm.hu

Teljes körûen bevont vállalkozások
Holdingközpont
Magyar Villamos Mûvek Zrt.

MVM Zrt.

stratégiai irányítás, vagyonkezelés, távközlési
szolgáltatások nyújtása

Kereskedelmi üzletág
MVM Trade Villamosenergia
Kereskedelmi ZRt.

MVM Trade ZRt.

villamosenergia-kereskedelem

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

www.mvmtrade.hu

MVM Partner
Energiakereskedelmi ZRt.

MVM Partner ZRt.

villamosenergia kis- és
nagykereskedelem

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

www.mvmp.hu

MVM-ADWEST Marketing und
Handels GmbH

MVM-Adwest
GmbH

versenypiaci villamosenergiakereskedelem

Ausztria, 1100 Wien
Wienerbergstr. 7.

www.mvm-adwest.at

HUPX Magyar Szervezett
Villamosenergia-piac Zrt.

HUPX Zrt.

áramtôzsde mûködtetése

1031 Budapest,
Anikó utca 4.

www.hupx.hu

MVM Partner Serbia d.o.o
Beograd

MVM Partner
Serbia d.o.o

villamosenergia-kereskedelem

Szerbia, 11070 Beograd,
Nehruova No. 132/13.

-

PA Zrt.

villamosenergia-termelés nukleáris
üzemanyagból és hôtermelés

7031 Paks, Pf. 71.
Hrsz.: 8803/10.

www.atomeromu.hu

Vértesi Erômû ZRt.

VÉ ZRt.

villamosenergia- és hôtermelés, villamos
energia-kereskedelem,
szénbányászat

2841 Oroszlány,
Külterület hrsz. 0718/5.

www.vert.hu

Mátrai Villamos Mûvek
Termelô Zrt.

MVMT Zrt.

visontai lignittüzelésû erômû létesítése

3271 Visonta,
Erômû utca 11.

-

Termelési üzletág
Paksi Atomerômû Zrt.

BVMT Bakonyi Villamos Mûvek
Termelô Zrt.

BVMT Zrt.

ajkai gázturbinás csúcserômû létesítése

8400 Ajka,
Gyártelep hrsz.1961.

Kárpát Energo Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt.

Kárpát Energo Zrt.

vásárosnaményi kombinált ciklusú erômû
létesítése

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

www.karpatenergo.hu

Tatabánya Erômû Kft.

Tatabánya Erômû
Kft.

hôtermelés (Tatabánya hôellátása), illetve
kapcsolt tevékenységként villamosenergiaelôállítás

2800 Tatabánya,
Vájár köz 2.

www.tber.hu

MIFÛ Miskolci Fûtôerômû Kft.

MIFÛ Kft.

hôtermelés (Miskolc hôellátása), illetve kapcsolt
3531 Miskolc, Tatár u. 29/B.
tevékenységként villamosenergia-elôállítás

-

MVM Észak-Budai
Kogenerációs Fûtôerômû Kft.

MVM Észak-Budai
Fûtôerômû Kft.

hôtermelés (Észak-budai régió hôellátása),
illetve kapcsolt tevékenységként villamos
energia-elôállítás

1037 Budapest,
Kunigunda út 49.

-

Hungarowind Szélerômû
Üzemeltetô Kft.

Hungarowind Kft.

23 MW-os szélerômûpark tulajdonosa és
üzemeltetôje

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

www.hungarowind.hu

MVM GTER Gázturbinás
Erômû Zrt.

MVM GTER Zrt.

MVM Zrt. tulajdonában lévô szénhidrogén
tüzelôanyag bázisú, gyorsindítású tartalék
gázturbinás erômûvek üzemeltetése

2040 Budaörs,
Kinizsi út 26.

www.gter.hu

1031 Budapest,
Anikó utca 4.

www.mavir.hu

TSO üzletág
MAVIR Magyar Villamos
energia-ipari Átviteli
Rendszerirányító ZRt.
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Név

Rövid név

Tevékenység

Székhely

Honlap

Teljes körûen bevont vállalkozások
Szolgáltatási üzletág
Mûszaki szolgáltatások
Országos Villamostávvezeték
Zrt.

Ovit ZRt.

átviteli hálózat vezetékeinek karbantartása és
létesítése; távközlési hálózat karbantartása,
üzemvitele, felügyelete

1158 Budapest,
Körvasút sor 105.

www.ovit.hu

MVM ERBE ENERGETIKA
Mérnökiroda Zrt.

MVM ERBE Zrt.

energetikai mérnöki szolgáltatások, energetikai létesítmények tervezése, beruházások
bonyolítása

1117 Budapest,
Budafoki út. 95.

www.erbe.hu

VILLKESZ Villlamosipari
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

VILLKESZ Kft.

villamosenergia-ipari szolgáltatási feladatok,
létesítmények üzemeltetése, ôrzése, karbantartása

2040 Budaörs,
Kinizsi út 26.

www.villkesz.hu

ATOMIX Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Atomix Kft.

PA Zrt. leányvállalata, a PA Zrt. területén
végez döntôen létesítményüzemeltetéshez
kapcsolódó szolgáltatásokat

7030 Paks,
Gesztenyés u. 2.

www.atomix.hu

ENERGO-MERKUR Villamosenergia-ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

ENERGO-MERKUR
Kft.

villamos szerelvények, kábelek nagy- és
kiskereskedelme

1239 Budapest,
Grassalkovich u. 255.

www.energo-merkur.hu

MVM Investment Ukrajna
Beruházási Kft.

MIU Beruházási
Kft.

ukrajnai alállomási berendezések karbantartása, felújítása, MVM TRADE ZRt. leányvállalata

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

-

System Investment
Ukraine LV

-

ukrajnai alállomási berendezések (söntfoj
tók) tulajdonlása, MVM Investment Ukrajna
Beruházási Kft. leányvállalata

Ukrajna, 89600 Munkács,
Fjodorova tér 5.

-

ER-EF Erômû Kft.

-

operatív tevékenységet jelenleg nem folytat

1126 Budapest,
Béla király út 30/C

-

Bánhida Erômû Kft.

-

villamosenergia-termelés (jelenleg szünetel),
a VÉ ZRt. leányvállalata

2800 Tatabánya,
Környei út 38.

Ügyviteli szolgáltatások
MVM KONTÓ Pénzügyi
és Számviteli Szolgáltató
Központ ZRt.

MVM KONTÓ ZRt.

pénzügyi és számviteli szolgáltatások nyújtása
a csoport társaságai számára

7030 Paks, Gagarin u. 1.

MVMI Informatika Zrt.

MVMI Zrt.

teljes körû informatikai szolgáltatások (infra
struktúra, alkalmazási rendszerek üzemeltetése, ügyfélszolgálati és szolgáltatásmenedzsment) nyújtása a csoport társaságai számára

7030 Paks,
Dózsa Gy. utca 30—32.

-

www.mvmi-informatika.hu

Ingatlanüzemeltetési és jóléti szolgáltatások
Római Irodaház Kft.

-

székház üzemeltetése

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

Hotel Vértes Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Hotel Vértes Kft.

üdültetés (siófoki szálloda üzemeltetése),
a VÉ ZRt. leányvállalata

8600 Siófok,
Battyhány u. 24.

www.hotelvertes.hu

Hotel Aranyhíd Panoráma Kft.

-

üdültetés (balatongyöröki szálloda
üzemeltetése), a VÉ ZRt. leányvállalata

8313 Balatongyörök,
Petôfi S. u. 5.

www.hotelpanorama.hu

NIKER d.o.o. Kereskedelmi Kft.

NIKER Kft.

„Pansion ALBATROS” idegenforgalmi-
vendéglátóipari objektum mûködtetése
(Horvátország, Rovinj)

Horvátország,52210Rovinj,Valbruna II.Jug

-

-
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Név

Rövid név

Tevékenység

Székhely

Honlap

A konszolidációba társultként bevont vállalkozások
Közös vezetésû vállalkozás:
Powerforum Zrt.

-

villamos energia elektronikus kereskedelmi
információs felület üzemeltetése

1031 Budapest,
Szentendrei út 207—209.

www.powerforum.hu

EKS Service Kft.

-

távvezetékelemek korrózióvédelme

1158 Budapest,
Késmárk u. 24—28.

www.eks.hu

Társult vállalkozások:

Dunamenti Erômû ZRt.

DE ZRt.

szénhidrogén-felhasználáson alapuló villamosenergia-termelést végzô vállalkozás

2440 Százhalombatta,
Erômû u. 2.

www.electrabel.hu/
content/corporate/
dunamenti_hu

Mátrai Erômû ZRt.

ME ZRt.

alapvetôen villamosenergia-termelést és ehhez kapcsolódó szénbányászati tevékenységet
folytató társaság

3271 Visonta,
Erômû utca 11.

www.mert.hu

Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdôkórház Kht.

-

üdültetéssel foglalkozó vállalkozás

7815 Harkány,
Zsigmondy sétány 1.

www.harkanykorhaz.hu

MM Energy Corporate Finance
Beratungs GmbH

-

bécsi székhelyû, pénzügyi tanácsadással
foglalkozó társaság

Ausztria, 1010 Wien
Bauernmarkt 2.

Biomassza Erômûvek
Egyesülése

-

biomasszát felhasználó erômûvek támogatása,
érdekképviselete

7630 Pécs, Edison u. 1.

Dél-Dunántúli Humán Erôforrás Közhasznú Nonprofit Kft.

Dél-Dunántúli
Humán Erôforrás
Kht.

humán erôforrás, szociális szolgáltatások

7030 Paks,
Dózsa Gy. u. 95. I/110.

-

Technopark Ukraine LV

-

Ukrajna

-
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6. Rövidítések, magyarázatok, definíciók
ABOS 4 osztályú rendszerek
Atomerômûvi rendszerek biztonsági osztályba sorolása. A 4. osztályba a 108/1997. (VI. 25.) Kormányrendelet 21. § (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó rendszerek és rendszerelemek értendôk, vagyis
azok, amelyek a nukleáris biztonságra nincsenek
hatással.
aeroszol
Az aeroszol finoman szétoszlatott (porlasztott) szi
lárd és/vagy folyadékrészecskéket tartalmazó gáz.
Az aeroszolban a szilárd vagy folyékony részecskék
jellemzô mérete 10-500 nm (a nm a milliméter milliomod része, 1 nm = 10-6 mm). Ha a gáz, pl. levegô,
és a benne lévô szennyezés szilárd halmazállapotú,
akkor füstrôl beszélünk, ha folyadék, akkor a neve
köd. A felhô pl. természetes aeroszol.
alállomás
Villamos hálózati csomópont. Az azonos feszültség
szintû hálózati elemeket az alállomásokban kapcsolókészülékek (megszakítók, szakaszolók, gyûjtôsínek) segítségével kötik össze. A különbözô
feszültségszinteket a transzformátorok itt kapcsolják össze. Az alállomásokban mérik az egyes vezetékeken áramló teljesítményeket és a villamos energia egyéb jellemzôit. A rendszerirányító és a körzeti
diszpécserszolgálatok ezeket a méréseket is felhasználják az energiarendszer üzemirányításában.
aktivitás
A radioaktív anyag mennyiségét jellemzô adat. Megadja az adott anyagmennyiségben másodpercenként végbemenô bomlások számát.
Egysége a Bq (becquerel). 1 Bq = 1/sec
aktivitáskoncentráció
Radioaktív anyagot tartalmazó közeg egységnyi térfogatára vagy tömegére jutó aktivitás. Egysége pl.
a Bq/m3 vagy a Bq/g
atomerômû
Villamos energiát nukleáris energiából elôállító
erômû. Mûködési elvét tekintve hôerômû, de a gôz
termelésére szolgáló hô nem hagyományos kazánban, hanem nukleáris folyamat, maghasadás révén
az atomreaktorban keletkezik. Az atomerômûvek

mûködésük során — szemben a hagyományos
hôerômûvekkel — lényegében nem bocsátanak ki
a környezetre hatással lévô szennyezô anyagot,
ugyanakkor gondoskodni kell a kiégett, elhasznált
nukleáris fûtôelemek és a mûködés közben radioaktívan szennyezôdött hulladék anyagok elhelyezésérôl.
átviteli hálózat
Közcélú hálózatnak minôsülô, a villamos energia
átvitelére szolgáló vezetékrendszer — beleértve
a tartószerkezeteket is —, a hozzá tartozó átalakító
és kapcsoló berendezésekkel együtt, amelyet egy
egységként kell kezelni.
biomassza
A biomassza valamely élettérben egy adott pillanatban jelen levô szerves anyagok és élôlények ös�szessége. A biomasszába tartozik a szárazföldön és
vízben található összes élô és nemrég elhalt szervezetek (mikroorganizmusok, növények, állatok) tömege, a mikrobiológiai iparok termékei, a transzformáció után (ember, állat, feldolgozóipar) keletkezô
valamennyi biológiai eredetû termék, hulladék.
CER
Certified Emission Reduction = hitelesített kibocsátás-csökkentési egység
CITL
Community Independent Transaction Log = az Euró
pai Unió központi kibocsátásiegység-nyilvántartó
rendszere, amely a tagállamok hasonló rendszereivel összekapcsolva mûködik, és amelyben minden
egyes tranzakció, elszámolás nyomon követhetô.
CSR
Corporate Social Responsibility = a társaságok, vállalkozások társadalmi felelôsségvállalása.
dekontaminálás
A dekontaminálás (szennyezéstôl megtisztítás) radioaktív szennyezôdés csökkentését vagy megszüntetését célzó mûveletsor.
dózisteljesítmény
A radioaktív sugárzás útján terjedô energiának az
adott közegben, egységnyi idô alatt elnyelt része.
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Több típusa van: elnyelt-dózisteljesítmény, egyenérték-dózisteljesítmény, effektív-dózisteljesítmény.
EDR
Egységes Digitális Rádió-távközlô rendszer — Az EDR
rendszer a hivatalosan elfogadott kormányzati vezeték nélküli hírközlô rendszer. Ez a rendszer a nukleáris baleseteken kívüli helyzetekben is használható.
energiaforrás
Villamosenergia-termelésre fosszilis és megújuló
energiaforrásokat használunk. Fôbb fosszilis energiaforrás a szén, a kôolaj, a földgáz. Fontos ipari célú
energiaforrás még a nukleáris (hasadó) energia.
Ismertebb megújuló energiaforrások: szélenergia,
napenergia, biomassza, geotermikus, hulladékenergia stb.
erômû
Olyan energiaátalakító létesítmény, amely energiahordozó, így különösen szén, szénhidrogén, hasadó
anyag, megújuló energiaforrás, hulladékból nyert
energia felhasználásával villamos energiát termel.
EUA
European Unit Allowance = EU kibocsátási egység
fall-out minták
A levegôbôl kihulló vagy a csapadékkal kimosódó, talajra kerülô anyagokat reprezentáló minták.
A mintavételi helyen ismert felületû tálban lévô folyadékban fogják fel a kihulló részecskéket, illetve
a csapadékot. A folyadékmintát bepárolják és megmérik a szárazanyag aktivitását.
feszültség
A villamosság egyik fizikai alapmennyisége, mértékegysége a volt (V). A villamosenergia-rendszerekben nagy, néhány százezer voltig terjedô feszültséget alkalmaznak. A villamosenergia-ellátásban
leggyakrabban használt értékek: 0,4 kV, 6 kV, 10
kV, 20 kV, 35 kV, 120 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV.
Nagy feszültségszinten kisebb áramerôsség szükséges azonos teljesítmény átviteléhez, ezáltal kisebb
a szállítási veszteség.
fosszilis energiahordozó
A földtörténeti ókorból származó növényi, állati ere
detû ásványi anyagok, mint pl. a kôszén, a kôolaj
vagy a földgáz összefoglaló jelzôje.
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földgáz
Gáz halmazállapotú szénhidrogén energiahordozó.
Évmilliókkal ezelôtt elpusztult élôlények bomlási
anyagaiból keletkezett, és a tengeri üledékben halmozódott fel. A földgázt szárazföldön és partközeli
tengerfenéken bányásszák, és csôvezetéken juttatják el a felhasználási helyre. Az erômûvek egyik fontos tüzelôanyaga. Elônye, hogy elégetése során alig
keletkezik káros égéstermék.
füstgáztisztítás
Az erômûvekbôl üzemeltetésük során kilépô füstgázban lévô szennyezô anyagok mennyiségének
csökkentésére szolgáló eljárás. A hagyományos
erômûvek füstgáza szennyezô anyagokat, pl. kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat és port tartalmaz. A füstgáztisztítás történhet mechanikai vagy kémiai úton
(pl. katalizátor, kéntelenítô). A füstgáztisztító eljárást
mindig az erômûben alkalmazott tüzelôanyagnak és
az adott technológiának megfelelôen, a kibocsátási
normákat is betartva kell megválasztani.
fûtôerômû
Olyan hôerômû, amely a hôszolgáltatás mellett villamos energiát is termel. Elsôsorban városokban
vagy ipari körzetekben létesítik, ott, ahol kommunális vagy ipari célú hôigény jelentkezik. Elônye, hogy
a kapcsolt hô- és villamosenergia-termelés összhatásfoka magasabb, mintha a két terméket külön
állítanák elô.
gázturbinás erômû
A gázturbinás erômûben a generátort forgató turbinát a tüzelôanyag elégetésekor keletkezô forró
gázok közvetlenül, közbensô gôztermelés nélkül
hajtják.
GBqGWe-1év-1
Atomerômûbôl kibocsátott radioaktív anyagok fajlagos mennyisége, amely megmutatja, hogy 1 GWe
(vagyis 1000 MWe) elektromos teljesítményû erômû
egy éven keresztül történô termelésekor mennyi radioaktív anyagot bocsát ki.
generátor
A mechanikai energiát villamos energiává alakító
berendezés.
hálózat
A villamos energiát az elôállítás helyérôl a fogyasz-
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tókhoz eljuttató vezetékek és berendezések összessége, beleértve a tartószerkezeteket, átalakító- és
kapcsolóberendezéseket is. Az energiarendszer
különbözô feszültségszintû hálózatokból épül fel.
A  közcélúnak minôsülô, a villamos energia átvitelére szolgáló átviteli hálózaton szállítják a villamos
energiát nagy távolságra. Az elosztóhálózat hurkolt
része az átviteli hálózati alállomásoktól az egyes
áramszolgáltatói körzetekbe szállítja a villamos
energiát. A sugaras elosztóhálózatra csatlakoznak a
fogyasztók. A különbözô feszültségszinteket transzformátorok kapcsolják össze. A hálózatok üzemét az
országos rendszerirányító és a körzeti diszpécserszolgálatok irányítják.

izotópszelektív mérés
Radioaktív anyagok sugárzásmérésének az a módja, melynek során meghatározásra kerül a mintában
lévô radioaktív sugárzást kibocsátó egyes izotópok
aktivitása is (nem csak a minta összes aktivitása).

hôenergia
Egy bizonyos anyag hômérsékletének emelkedésekor felvett, illetve csökkenésekor leadott energia.
Mértékegysége a joule (J).

kazán
A hôerômûvekben a gôz elôállítására szolgáló nyomástartó berendezés. A kazánban általában megfelelôen
elôkészített tüzelôanyagot (szén, földgáz, tüzelôolaj)
égetnek el, és az égetéskor felszabaduló hô gôzt fejleszt.

hôerômû
A hôerômûvekben a kazánban (atomerômû esetében a reaktorban) felszabaduló hôenergiával gôzt
fejlesztenek, amely gôzturbinát hajt meg. Ennek mechanikai energiája forgatja a turbógenerátort, amely
áramot termel.
hôszolgáltatás
A kapcsoltan termelô villamos hôerômûvekbôl vagy
önálló kazántelepekbôl álló fûtômûbôl különbözô
hôfogyasztók, ipari és lakossági hô és fûtési
hôigényének központos kielégítése csôvezetékben
szállított gôz vagy forró víz hôhordozó segítségével.
inherens
Valamivel velejáró, benne rejlô, szorosan hozzá tartozó.
INES — International Nuclear Event Scale
(Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála)
A nemzetközi nukleáris esemény skála (International Nuclear Event Scale, INES) rendeltetése,
hogy a lakosságot azonnal és összehasonlíthatóan
lehessen tájékoztatni az atomerômûvek által jelentett események, üzemzavarok és balesetek biztonsági jelentôségérôl. Az eseményskálát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és a Gazdasági
Együttmûködés és Fejlesztés Szervezetének Nukleáris Energia Ügynöksége (OECD Nuclear Energy
Agency, NEA) dolgozta ki.

kapcsolt villamosenergia- és hôtermelés (kapcsolt termelés)
Villamos energia és értékesítésre kerülô hô
elôállítása ugyanazon energiatermelô egységben,
ugyanazon technológiai folyamat keretében, ugyanazon primer energiahordozó(k) felhasználásával.
Célja a primerenergia megtakarítás és ezzel a káros
anyagok kibocsátásának mérséklése.

kéntelenítô (füstgáz-kéntelenítô)
Füstgáztisztító berendezés. Segítségével a hôerômû
vekben a füstgáz kén-dioxid-tartalma más, ártalmatlan vegyületté (pl. gipsszé) alakul, ezzel csökken
a károsanyag-kibocsátás.
kombinált ciklusú erômû
A gázturbinás erômû egyik fajtája. A kombinált ciklusú erômûben a gázturbinából kiáramló forró füstgázt hôhasznosító kazánba vezetik, és hôenergiáját
felhasználva gôzt termelnek. Az így kapott gôz
turbinát hajt meg, és villamos áramot termel, de
hôszolgáltatásra is hasznosítható. A kombinált ciklusú erômûvek hatásfoka kedvezôbb, mint a hagyományos hôerômûveké.
konszolidáció
Több, azonos tulajdonosi körhöz tartozó társaság
összevont (konszolidált) éves beszámolójának ös�szeállításához szükséges számviteli eljárás, módszertan.
közcélú villamosmû
A villamos energia termelésének éves átlagban lega
lább 60 százalékát közcélra termelô erômû, továbbá
az átviteli és az elosztó hálózat.
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kôolaj
Folyékony halmazállapotú szénhidrogén energiahordozó. Évmilliókkal ezelôtt elpusztult élôlények bomlási anyagaiból keletkezett és a tároló kôzetekben
felhalmozódott folyékony ásványi anyag. Különbözô
lepárlási termékei erômûvekben történô felhasználásra is alkalmasak. A modern ipari társadalom egyik
legfontosabb energiaforrása.
leányvállalat
Az a gazdasági társaság, amelynek irányításában
egy másik vállalkozás (az anyavállalat) meghatározó befolyással bír.
Lost Time Injury
A balesetek következtében kiesett munkaidô.
MEB irányítási rendszer
Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer.
Megfelelési Szabályzat
A Magyar Energia Hivatal által határozat formájában kiadott szabályzat, amely a vonatkozó jogszabályok elôírásainak megfelelôen, a MAVIR Zrt. versenysemleges, diszkriminációmentes és független
mûködését hivatott biztosítani.
megújuló energiaforrás
Olyan energiaforrás, amely természeti jelenségeknek köszönhetôen folyamatosan rendelkezésre
áll, és felhasználása ellenére újratermelôdik. Napjainkban a legszélesebb körben felhasznált megújuló energiaforrás a vízenergia. A többi megújuló
energiaforrást (szél, napsugárzás, árapály, földhô,
biomassza stb.) alternatívnak is nevezik, mert helyettesíthetik a korábban már alkalmazott energiaforrásokat.
nagyfeszültségû hálózat
Az átviteli hálózatot és az elosztóhálózatot alkotó
villamosenergia-szállító rendszer.
napenergia
Napsugárzás formájában a Földre jutó energia.
A megújuló energiaforrások jó része (víz-, szélenergia) közvetve, a fotoelektromos elvû naperômû közvetlenül hasznosítja a napenergiát.
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naperômû
A Nap által a Földre sugárzott energiát közvetlenül
(napelemek segítségével) vagy egy speciális gôzfej
lesztô közbeiktatásával villamos energiává alakító
erômûtípus.
OAH NBI
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatóság
OHSAS 18001:1999
Occupational Health and Safety Management
Systems Specification = Munkavállalók egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerére vonatkozó
szabvány.
radionuklid
A radionuklidok spontán bomlásra képes (meghatározott számú protont és neutront tartalmazó)
atommagok. Egy adott kémiai elem (kálium, vas stb.)
atommagjai általában stabil, illetve radioaktív változatban is léteznek, amelyek csak az atommagok
neutronszámában különböznek egymástól (a protonok száma megegyezik bennük).
rendszerirányítás
A villamosenergia-rendszer üzemének folyamatos
felügyelete. Feladata a villamosenergia-rendszerben a fogyasztás és termelés egyensúlyának állandó biztosítása (ellátásbiztonság), a villamos energia
paramétereinek az elôírt értékeken tartása a rendelkezésére álló mûszaki berendezések alkalmazásával. Mûködési engedélye alapján a rendszerirányító
a MAVIR Zrt.
szén
Szilárd tüzelôanyag. A szén évmilliókkal ezelôtt elpusztult növényi maradványokból képzôdött a földfelszín alatt, nagy nyomáson, a levegô kizárása
mellett. A szén minôségét (fûtôértékét) elsôsorban
az határozza meg, hogy mennyi idôs. Az ipari forradalom idôszakában (a XVII. sz. második felétôl)
a technikai fejlôdés alapját jelentette, és ma is
jelentôs részaránya van az energiafelhasználásban.
szén-dioxid
Égéstermék, színtelen, szagtalan gáz. A fosszilis
tüzelôanyagot használó erômûvek mûködésük során szén-dioxidot is kibocsátanak a légtérbe. Ez
a gáz is felelôs a légkörben fellépô üvegházhatásért,
ezáltal a globális felmelegedésért.
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szénerômû
Primer energiaforrásként szenet használó erômû.
szubkritikus állapot
Szubkritikus állapotban a hasadóanyagban láncreakció nem játszódhat le.

UNSCEAR
United Nations Scientific Committee on the Effects
of Atomic Radiation = Az ENSZ ionizáló sugárzással
foglalkozó tudományos bizottsága.
ÜH
Üzemidô-hosszabbítás.

teljesítmény
A munkavégzô képességnek vagy a munkavégzés
intenzitásának pillanatnyi jellemzôje. Egy villamos
berendezés teljesítménye a rá kapcsolt feszültség
és az ennek hatására rajta átfolyó áram szorzata.
Mértékegysége a watt (W).

villamos energia
A villamosenergia-ellátásban értékesített termék,
amely adott villamos teljesítôképességbôl, és az azzal meghatározott idôtartam alatt termelt és igénybe vett energia mennyiségbôl áll.

TPH
Total Petroleum Hydrocarbons = Összes (C5-C40
szénatomszámú, kitermelt vagy feldolgozott nyersolajból származó) szénhidrogén. Ebbe a csoportba
több száz, fôképp szénbôl és hidrogénbôl álló vegyület tartozik.

villamosenergia-rendszer
A rendszerirányító által — a villamosenergia-elosztó törvényben meghatározott körben történô
közremûködésével — a villamosenergia-ellátási
szabályzatokban rögzített elvek szerint irányított
erômûvek, átviteli és elosztó hálózatok összessége.

transzformátor
A feszültség és az áramerôsség átalakítására szolgáló villamos gép.

Prefixumok:
k Kilo
(103)
M	Mega (106)
G Giga (109)
T	Tera (1012)
P Peta (1015)

UCTE
Union for the Coordination of Transmission of
Electricity = Az európai kontinensen szinkron
üzemelô villamosenergia-rendszeregyesülés rendszerirányító és -üzemeltetô társaságainak szakmai
szervezete.
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7. GRI Tartalmi Index 2010
Az indikátorok jelentése: jelentett/részben jelentett/nem jelentett/nem releváns
GRI mutatók

Oldalszámok

Stratégia és analízis

1.1 1.2

6-7

Szervezeti profil

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 EU1 EU2 EU3
EU4 EU5

6-7, 11-12, 15, 73-74,
80, 99

A jelentés paraméterei

A jelentés profilja 3.1 3.2 3.3 3.4

6

A jelentés kiterjedési köre és határa 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9
3.101 3.11

7, 58-59, 75-76

GRI tartalmi index 3.12

99

Tanúsítás 3.13
Irányítás, kötelezettségvállalás és
kötelezettségek

Gazdasági teljesítmény indikátorok

Irányítás 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.62 4.7 4.8 4.9 4.103

7

Külsô kezdeményezések iránti elkötelezettség 4.11 4.124
4.13

70-72

Érintettek bevonása 4.14 4.15 4.16 4.17

67-68, 70-71

Vezetési szemlélet bemutatása EC
Gazdasági teljesítmény EC1 EC2 EC3 EC4

15-16, 86-87

Piaci jelenlét EC5 EC6 EC7

86-87

Közvetett gazdasági hatások EC8 EC9
Rendelkezésre állás és ellátásbiztonság EU6 EU10
Hatásfok, veszteség, DSM, rendszerhatékonyság EU11 EU12
Fogyasztó oldali szabályozás (DSM) EU7
Kutatás és fejlesztés EU8
Környezeti teljesítmény indikátorok

Társadalmi teljesítmény indikátorok

102

Erômûvek bezárása, leszerelése EU9

48

Vezetési szemlélet bemutatása EN

7

Anyagok EN1 EN2

31

Energia EN3 EN4 EN5 EN6 EN7

8-10

Víz EN8 EN9 EN10

24-30

Biodiverzitás EN11 EN12 EU13 EN13 EN14 EN15

41-42

Légnemû és cseppfolyós kibocsátások és hulladékok EN16
EN17 EN18 EN19 EN20 EN21 EN22 EN235 EN24 EN25

8-10, 11-20, 21-23,
24-30

Termékek és szolgáltatások EN26 EN276

23

A jogszabályoknak való megfelelés EN28

54

Szállítás EN29

13

Átfogó adatok EN30

53

Vezetési szemlélet bemutatása LA

75

Foglalkoztatás LA1 LA2 EU14 EU15 EU17 LA3

75-80, 81-82, 86

Munkavállalók/Vezetôség kapcsolata LA4 LA5

82-85

Munkahelyi egészség és biztonság EU16 EU18 LA6 LA7
LA8 LA9

81-85, 88-91

Képzés és oktatás LA10 LA11 LA12

81-82

Sokféleség és esélyegyenlôség LA13 LA14
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Emberi jogok

Vezetési szemlélet bemutatása HR

75-76

Befektetési és beszerzési gyakorlat HR1 HR2 HR3
A hátrányos megkülönböztetés kiküszöbölése HR4

82-85

Egyesülési jog és kollektív szerzôdés HR5

84-85

www.globalreporting.com
Gyermekmunka HR6

84-85

Kényszermunka és kötelezô munkavégzés HR7

85

Biztonsági szolgálat HR8 HR9
Társadalom

Vezetési szemlélet bemutatása SO

58-59

Helyi közösségre gyakorolt hatások SO1 EU19 EU20 EU22

58-59, 68

Korrupció SO2 SO3 SO4
Közpolitika SO5 SO6
Versenyellenes viselkedés SO7
A jogszabályoknak való megfelelés SO8
Katasztrófavédelem és vészhelyzeti tervek EU21
Termékfelelôsség

49-52

Vezetési szemlélet bemutatása PR
A vevôk egészsége és biztonsága PR1 PR2 EU25

42-44, 51, 54

Termékek és szolgáltatások címkézése PR37 PR4 PR5
Marketingkommunikáció PR6 PR7
Személyes adatok védelme PR8
A jogszabályoknak való megfelelés PR9
Hozzáférés, elérhetôség EU23 EU26 EU27 EU28 EU29
EU30
Információszolgáltatás EU24
1 Nem történt újraközlés.
2 Az összeférhetetlenség elkerülése végett a Kollektív Szerzôdés értelmében vezetôk kizárólag a munkáltató kezdeményezésére, illetve
beleegyezése esetén létesíthetnek további munkaviszonyt vagy vállalhatnak más gazdasági társaságokban vezetô tisztséget.
3 Az Igazgatóság munkáját a Felügyelô Bizottság, míg a környezeti és fenntarthatósági teljesítményt a Minôségügyi és Környezetvédelmi
Kollégium értékeli.
4 Az MVM Csoport nem tagja külsô szervezetek által alapított chartáknak.
5 2010-ben nem volt.
6 A villamosenergia-felhasználás után nincs visszanyerhetô termék, nincs csomagolása.
7 A Villamos Energia Törvény (2007. évi LXXXVI Tv. 150. §.-a) szerint.
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