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VEZETŐI KÖSZÖNTŐ
T ISZ T ELT O LVA S Ó!
102-14*

N

agy örömmel mutatjuk be ismét az MVM Csoport átfogó tevékenységét, illetve eredményeit
kiadványunkban. Változásokban az elmúlt év is
bővelkedett, de vállalatcsoportunk stratégiájának
alapelveit 2018-ban is szem előtt tartottuk.

Az új, jelenleg is formálódó nemzeti energiastratégia a
tiszta, okos és megfizethető energia biztosítására épül,
illetve kiemelten számol az energetikai innovációban
és gazdaságfejlesztésben rejlő lehetőségek kiaknázásával is. Az MVM Csoport éppen ezek letéteményeseként működik, biztosít földgázt, áramot a hazai lakosság és cégek számára. Tesszük mindezt stratégiánk
három pillére, a termelés, az infrastruktúra, valamint a
közmű- és otthonszolgáltatás mentén, bel- és külföldi
sikereink, a piacképes, valódi értéket teremtő, innovatív vállalati működés erősítése érdekében.

Tesszük mindezt stratégiánk három pillére,
a termelés, az infrastruktúra, valamint a közműés otthonszolgáltatás mentén, bel- és külföldi
sikereink, a piacképes, valódi értéket teremtő,
innovatív vállalati működés erősítése érdekében.

V E Z E T Ő I KÖ S ZÖ N T Ő

Az MVM és az NKM Csoport összeolvadásával a legnagyobb hazai iparági tudásközpontként működő holdingunk mára az energetika teljes értékláncát lefedi
szolgáltatásaival. 2018-ban olyan megkerülhetetlen piaci szereplővé váltunk, amely a nukleáris, a földgáz és a
napenergia alapú villamosenergia-termelés, a piaci
ügyfelek kiszolgálása mellett immár a lakossági ügyfelek energiaellátását is portfoliójában tudja. Természetesen továbbra is kiemelten kezeljük az e-mobilitást, illetve az okosváros-technológiák fejlesztését, az átviteli
hálózat irányítását és a korszerű kormányzati távközlési
megoldások biztosítását. Az MVM, kiegészülve az NKM
Csoporttal Magyarország harmadik legnagyobb vállalata, több mint 12 ezer főt foglalkoztat és 17 országban
van jelen, mindezek mellett immár több mint négymillió lakossági ügyfelet is kiszolgál. Az optimális működés
kialakítása érdekében többek között a csoportszintű
HR- és a szolgáltatási szakterület koordinálja a humánerőforrás és a szolgáltatási portfólió fejlesztését.
Az MVM Csoport 2018-ban piacvezetővé vált a megújuló energiatermelés területén. A legnagyobb hazai naperőműprojekt keretében az ősz folyamán átadtuk a
felsőzsolcai napelemes erőművünket, december elejére pedig befejeztük a paksi
fotovoltaikus projektünket. A két hatalmas szolár létesítmény közel 50 ezer ember
számára termel tiszta, fenntartható, karbonsemleges villamos energiát. Ezzel pár* A GRI és MVM indikátorok száma, jelölése, amelyek felsorolása a GRI Index fejezetben található
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A 2018-as évben is a Paksi Atomerőmű termelte
a legtöbb áramot Magyarországon, a négy
blokk összesen több mint 15 700 gigawattóra
mennyiséget – szintén üvegházhatású gázok
kibocsátása nélkül, közel 90 százalékos átlagos
teljesítmény-kihasználással.
huzamosan a társaságcsoportban elindult a kulcsrakész háztartási méretű kiserőművek telepítése, amellyel a lakosságot is bevonjuk a megújuló energiatermelésbe. Mindemellett a 2018-as évben is a Paksi Atomerőmű termelte a legtöbb
áramot Magyarországon, a négy blokk összesen több mint 15 700 gigawattóra
mennyiséget – szintén üvegházhatású gázok kibocsátása nélkül, közel 90 százalékos átlagos teljesítmény-kihasználással. A megújuló energia alapú energiatermelő egységeink rendelkezésre állása szintén 90% feletti értéket mutat.
Tudjuk, hogy az energiaszolgáltatók számára a siker zálogát a digitalizáció, az egyre összetettebb, mind magasabb hozzáadott értéket jelentő szolgáltatások jelentik. Az MVM Csoport ezért is tartja kiemelten fontosnak a tudásfejlesztést és a folyamatos innovációt. A 2018-as év során létrehoztuk a Csoportszintű Technológiai
Innovációs Igazgatóságot, illetve harmadik alkalommal hirdettük meg az MVM
Edison startup versenyünket, ahol a legjobb, piacképes energetikai innovációkat
keressük. Társadalmi felelősségvállalási stratégiánkban egyébként is a fiatal generációk, a jövő tehetségeinek támogatására helyezzük a hangsúlyt. Az innováció, a
startup-kultúra sikereinek előmozdítása mellett a kiemelkedő zeneművészeti tehetségek és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása is kiemelt célunk maradt. A fiatalok, a jövő reménységeinek támogatását szolgálja emellett, hogy az

A megkezdett úton haladunk tovább, célunk,
hogy minden területen még jobbak legyünk,
még hatékonyabban működjünk.

V E Z E T Ő I KÖ S ZÖ N T Ő

MVM a Ferencvárosi Torna Club különböző sportszakosztályainak szponzora lett.
Magyarország legnépszerűbb sportklubjával kötött együttműködés keretében az
MVM több mint 20 sportág utánpótlás, illetve felnőtt sportolóit támogatja.
Az elmúlt években az NKM Csoport kiemelt figyelmet fordított a digitális, modern,
környezetkímélő megoldások bevezetésére, valamint arra, hogy az ügyfelek ezeket a gyors és kényelmes opciókat használják a papíralapú szolgáltatások helyett.
Ennek köszönhetően mintegy 1,2 millió ügyfél intézi ügyeit online, ebből 150 ezren applikáción keresztül, míg több mint 800 ezren választották az elektronikus
számlát. Mindezen túl a társaságcsoport a hazai alternatív hajtású közlekedés
megkerülhetetlen szereplője lett, hiszen mára a számos közszolgáltatónak biztosított CNG üzemanyag mellett az egész országon átívelő e-autó töltő hálózat
épült ki a legmodernebb technológiák felhasználásával.
Működési és pénzügyi mutatóink kiváló alapot adnak céljaink teljesítéséhez. Csoportszintű árbevételünk több mint 1700 milliárd forint volt 2018-ban, ami jelentősen, mintegy 390 milliárd forinttal haladja meg a 2017-es, illetve közel 690 milliárd forinttal a 2016-os értéket. Gazdálkodásunk stabilitását az Európai Beruházási
Bank is elismerte, amikor százmillió euró keretösszegű, hosszú lejáratú hitelkeretet
biztosított vállalatunknak, ezzel lehetővé téve a magyarországi és régiós energetikai infrastruktúra legfontosabb elemeinek fejlesztését és bővítését.
A megkezdett úton haladunk tovább, célunk, hogy minden területen még jobbak
legyünk, még hatékonyabban működjünk. Ajánlom szíves figyelmébe az MVM
Csoport Integrált Jelentését, amelyben a társaságcsoport működéséről, fenntarthatósági és társadalmi szerepvállalásáról is olvashat további részleteket.

Kóbor György
elnök-vezérigazgató, MVM Zrt.
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AZ MVM ÉS AZ ENERGIA

K

orunk egyik legnagyobb kihívása a világszerte rohamosan növekvő energia
igény megbízható, fenntartható és környezetünket legkevésbé megterhelő módon való kielégítése. Az MVM Csoport, Magyarország meghatározó
energiaipari vállalatcsoportjának tevékenysége során az energia termelésével,
annak továbbításával és elosztásával, kereskedelmével, valamint tevékenységének kutatás-fejlesztési és innovációs projekteken keresztül történő tökéletesítésével dolgozik azért, hogy minden ügyfelet igényei szerint el tudjon látni energiával.
Az MVM Csoport energiatermelő egységeinek többsége villamos energiát állít
elő, egyes erőművek pedig kapcsolt energiatermelés során a távhőszolgáltatásban is részt vesznek.
A Magyarország villamosenergia-termelésének több mint 50%-áért felelős Paksi
Atomerőmű négy blokkjában az urán atommagok hasadásából kiinduló láncreakciók során nagymértékű hőenergia szabadul fel, ami felmelegíti a magas nyomás
alatt lévő közeget. Ez a közeg teljes mértékben sugárzástól mentesen adja át az
energiát egy következő, vizes közegnek, ami ennek hatására forró, nagynyomású
gőzzé alakul. Ezzel a gőzzel turbinákat hajtanak meg, így a hőenergia mozgási
energiává alakul, ami a turbina tengelyéhez csatlakoztatott generátor forgórészét
megforgatja, így termelve villamos energiát.
Hasonló módon állítanak elő villamos energiát a kapcsolt energiatermeléssel működő erőművek, mint az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű és az MVM Miskolci Fűtőerőmű. Ezekben az esetekben földgázt hasznosító gázturbinák és gázmotorok
működtetésével hajtják meg a villamos energiát termelő generátort. A folyamat
nagymértékű hőenergia keletkezésével jár, amit esetenként további hőhasznosító kazánok üzemeltetésével forróvíz előállításra használnak és továbbítják a távhő

AZ MVM ÉS AZ ENERGIA

rendszerbe. Ezáltal jelentősen magasabb hatásfokú üzemmenet érhető el, amely
a gazdaságosság és a környezet szempontjából is jobban megtérül.
Az MVM Csoport a fejlődés fontos irányának tekinti a megújuló energiaforrásokat
hasznosító erőművekbe történő befektetést. A tagvállalatok erőművi egységei
között szerepelnek nap-, szél- és vízerőművek is. Győr-Moson-Sopron megye területén található az MVM Hungarowind Kft. – 2019-től új nevén MVM Zöld Generáció Kft. – által üzemeltetett szélerőmű park, amelynek működésekor a légáram
által megforgatott több mint 90 méter átmérőjű szélkerekek szintén egy-egy generátort hajtanak, így termelve villamos energiát. A naperőművek energiatermelési folyamatához alapvetően szükségesek a panelekben található félvezető anyagok. A beérkező napsugárzás hatására ezekben töltésszétválasztódás, villamos
feszültség keletkezik, ami egyenáramú elektromos áramot gerjeszt. Ezt inverterek
segítségével váltakozó árammá alakítják, így lesz az a hálózatba betáplálható villamos energia.
Az MVM Csoport fentebb felsorolt erőműveiben termelt villamos energia az elosztói engedélyesekhez és rajtuk keresztül a fogyasztókhoz történő eljuttatásában pedig a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (MAVIR
ZRt.) vállal központi szerepet. A villamos energia szállítása az országot behálózó
átviteli távvezeték-hálózaton keresztül történik. A nagyfeszültségű távvezeték-hálózat karbantartását és építését zömmel az MVM OVIT Zrt. végzi.
Az MVM Csoportban működő MVM GTER Zrt. négy, az ország különböző pontján
található gyorsindítású tartalék erőművet üzemeltet, amelyekkel rendszerszintű
tartalékszolgáltatást (tercier „fel” és szekunder tartalékolást, illetve Black Start és
feszültség/meddő szabályzást) biztosít a rendszerirányító számára.
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Két tagvállalat, a Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK Zrt.) és a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT Zrt.) révén az MVM Csoport a magyarországi energiaipar (gázellátás) kulcsszereplője. Az MFGK Zrt. Magyarország egyik piacvezető földgázkereskedője, a magyar egyetemes gázszolgáltatók elsődleges partnere a lakossági fogyasztók megbízható földgázellátásában. Az MFGK Zrt. emellett jelentős szerepet
játszik a végfogyasztói piacon is. Az MFGT Zrt. Magyarország legnagyobb kereskedelmi földgáztároló vállalataként négy földalatti gáztároló létesítményt üzemel3
tet, amelyek összesen 4,43 milliárd m mobilgáz kapacitással rendelkeznek. A gáztárolók hozzájárulnak a megfizethető és fenntartható energiaellátáshoz, valamint
az ellátásbiztonság növeléséhez.

AZ MVM ÉS AZ ENERGIA

Az NKM Csoport közel 4,2 millió áram, gáz- és távhő ügyfélszerződés folyamatos és
biztonságos teljesítéséért felelős. Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. (NKM Zrt.) legfontosabb célkitűzése az ügyfelek ellátásának magas színvonalú biztosítása, a műszaki
infrastruktúra hálózat megfelelő és biztonságos karbantartása, valamint a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés. Az NKM Zrt., az NKM Földgázhálózati Kft. és NKM
Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. szolgáltatási területeivel együttesen 30 000 kilométert meghaladó tervszerűen karbantartott gázhálózatot, valamint az NKM Áramhálózati Kft.-vel mintegy 33 000 kilométernyi villamosenergia-hálózatot üzemeltet,
amely hálózat karbantartására és bővítésére évente több milliárd forintot költ annak
érdekében, hogy az ügyfelek minőségi, biztonságos szolgáltatást kapjanak.
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AZ MVM CSOPORT INTEGRÁLT JELENTÉSÉRŐL

102-51
102-52

Fenntarthatósági összefüggések

Érintettek bevonása

A

A

z évente kiadott Jelentés az MVM Csoport gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményét mutatja be. A jelentést a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) GRI Standards alapján készült el, figyelemmel az energiaiparra, valamint az olaj- és gáziparra is vonatkozó szektorspecifikus útmutatókra is. Jelen
fenntarthatósági teljesítményről szóló tájékoztató jelentéstételi időszaka: 2018.
január 1. – december 31. A legutóbbi Jelentés 2018-ban jelent meg.
Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a fenntartható fejlődésre. Hazai és regionális szerepének további erősítéséhez a fenntartható fejlődés környezeti elemeit szem előtt tartva az innovációban, az energiahatékonyságban és a megújuló
energiával kapcsolatos technológiákban vállal vezető szerepet. A fenntartható
fejlődéshez gazdasági oldalról a villamos energia és a földgáz lehető legkedvezőbb áron való biztosításával, míg társadalmi nézőpontból a tehetségek és a kiemelkedő teljesítmények támogatásával, valamint társadalmi felelősségvállalási
tevékenységének folytatásával járul hozzá.

jelentés keretét az MVM Csoport külső és belső érdekelt felei által lényegesnek tekintett gazdasági, környezeti és társadalmi témakörök adják, amelyek
azonosítása legutoljára 2017-ben történt meg az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. által szervezett és lebonyolított két Érintetti Fórum és az MVM csoporton
belüli értékelés alapján.

102-40

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

· Kire van hatással az MVM Csoport működése, termékei és szolgáltatásai, illetve
ennek kapcsán ki iránt vállal az MVM Csoport felelősséget?

· Kik hatnak az MVM Csoport működésére, sikerességére és hírnevére?
· Kik azok, akik közvetlenül leginkább függenek az MVM Csoporttól, működésé·
·
·
·
·

A Z M V M C S O P O R T I N T E G R Á LT J E L E N T É S É R Ő L

102-42

től, eredményességétől?
Kik azok, akikre hatással van az MVM Csoport, de nem tudják érdekeiket megfelelően képviselni?
Kik azok, akikkel rendszeresen van kapcsolata az MVM Csoportnak?
Kik azok, akik valamely lényeges téma szempontjából releváns szakértők?
Kik a stratégiai, pénzügyi, politikai, biztonsági szempontok alapján releváns
érintettek?
Kik a szabályozó szervek, hatóságok?
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1. táblázat: Az MVM Csoport érintettjei
Belső érintettek
Érintett

Érintett csoport

Közvetett/Közvetlen

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium / Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (2018.05.18-tól)

Tulajdonos

Közvetlen

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. / Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (2018.05.18-tól)

Tulajdonos

Közvetlen

Tagvállalatok

Tulajdonos

Közvetlen

Munkavállalók

Munkavállalók

Közvetlen

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

Ügyfelek/Vevők

Közvetlen

Érintett csoport

Közvetett/Közvetlen

Ügyfelek

Közvetlen

Kereskedő vállalat ügyfelei

Ügyfelek/ Vevők

Közvetlen

Villamos energia elosztó társaságok

Ügyfelek/ Vevők

Közvetlen

Földgázszállító, illetve -elosztó társaságok

Ügyfelek/ Vevők

Közvetlen

Végfogyasztók (Közvetett és közvetlen kapcsolatot szolgáltató társaságokon, civil szervezeteken keresztül)

Ügyfelek/ Vevők

Közvetett és közvetlen

Létesítmények környezetében élők

Közvetett

Társadalmi szervezetek

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Szakmai szervezetek

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Támogatottak

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Miniszterelnökség

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Külső érintettek
Érintett
Beszállítók

Önkormányzatok, települési társulások, civil szervezetek
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Külső érintettek
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Innovációs és Technológia Minisztérium

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Nemzetgazdasági Minisztérium

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Országos Atomenergia Hivatal

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Bányafelügyeletekért felelős Kormányhivatalok

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Környezetvédelmi hatóságok

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Nemzeti Park Igazgatóságok

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Országos Környezetvédelmi Tanács

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Állam, hatóságok, testületek

Közvetlen

Versenytársak

Közvetlen

Nemzeti Kommunikációs Hivatal

Média

Közvetlen

Országos, regionális és helyi média, szakújságírók és szerkesztőségek

Média

Közvetlen

Energiatermelő, -kereskedő, műszaki szolgáltatásokat nyújtó cégek

102-21

Az érintettekkel való konzultáció során az MVM Csoport az alábbi, az érintettek által jelentősnek minősített gazdasági, környezeti és társadalmi témákkal foglalkozott:

· Rendszeres adatszolgáltatás teljesítése a Tulajdonos felé
· A csoportszintű kommunikációs modellnek megfelelően az MVM Csoport tár·

saságai
A beszállítók ajánlatukban, pályázatukban átadott, az irányítási rendszereikről,
szabályzataikról, referenciáikról szóló információk
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·
·
·
·
·

Kereskedelmi tevékenységek (szolgáltatások, termékek) bemutatása
Lakossági közmeghallgatások az új létesítmények esetén
Lakossági fórumok, rendszeres katasztrófavédelmi gyakorlat és tájékoztatás
Lakossági tájékoztató kiadványok megjelentetése
A magyar energetikai iparág képviselete nemzetközi szervezetek munkájában
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· Tudományos munkákban, érdekképviseletben, egyesületek működésében és
·
·
·
·

rendezvények lebonyolításában történő részvétel
Jogszabályalkotás során az iparágat érintő jogszabályok és szabályozások véleményezése, megalkotásukban való közreműködés
Engedélyezési és adatszolgáltatási témakörök az illetékes hatóságokkal
Érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységgel kapcsolatos témák
Az MVM Csoport céljainak és érdekeinek megjelenésével kapcsolatos média
témák

Az MVM Csoporthoz 2018-ban csatlakozott NKM Csoport környezetközpontú irányítási rendszert működtető társaságai a tevékenységükkel közvetlen kapcsolatban álló érdekcsoportokat azonosították és az érdekelt felek véleménye, valamint
a nekik való minél magasabb szintű megfelelés alapján meghatározták az elvárásaikat. Az NKM Csoport társaságai számára az ügyfelek, a tulajdonos, a hatóságok,
az önkormányzatok és a munkavállalók a legfontosabb érdekeltek.
102-43

2018 augusztusában jelentős változás következett be azáltal, hogy az NKM Zrt.
MVM Csoportba való teljes konszolidációja megtörtént, így lényegében az MVM
Csoport ezáltal már a teljes energetikai értékláncot lefedi, amely tevékenysége
így már kiterjed villamosenergia- és gáz nagykereskedelemre, ezek kiskereskedelmére, az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra, az ügyfélszolgálatra,
valamint az e-mobilitásra is.

102-44

Az érintettek által felvetett fontos kérdések és aggályok legfontosabb témakörei a
felelős vállalatvezetés, a környezetvédelem, az ellátásbiztonság és az innováció.
Ezek mind a külső, mind a belső érintetti csoportoknál megjelentek.
A kulcsfontosságú visszajelzések a lényeges témák körének változásában és az új
indikátorok felvételében is megmutatkoznak. Ilyen új tématerületek a fogyasztó
oldali gyakorlatok, a vészhelyzetre való felkészülés és a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása. A 2018-as évben bekövetkezett jelentős szervezeti változások jó alapot
szolgáltatnak a Jelentés további javítására és közérthetőbbé tételére. Emellett az
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érintettek kiemelték az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable Developement Goals, SDG) melletti elkötelezettség felvállalásának fontosságát, így a 2018.
évi Integrált Jelentés már bemutatja a MVM Csoport ez irányú elkötelezettségét
is. Az SDG-k stratégiába és a működésbe való további integrálását célul tűzte ki az
MVM Csoport. Az Integrált Jelentés a GRI Standards alapján készült, amely az
„Alap” („Core”) megfelelőségi szintet teljesíti, mindazonáltal a GRI által az „Alap” jelentésektől elvárt adatközlésnél a Jelentés lényegesen bővebb információtartalommal rendelkezik. Jelen Integrált Jelentést az MVM Zrt. Vezérigazgatója 2019.
május 27-én hagyta jóvá.

Lényegesség

A

z MVM Csoport az Integrált Jelentésében bemutatandó lényeges fenntarthatósági témákat külső érintetti fórum tartásával és az ott elhangzottak, valamint az MVM Csoporton belüli értékelés alapján jelölte ki. A lényeges témák
meghatározására az érintetti csoportok közül olyan szervezeteket és személyeket
választott ki, akik/amelyek a tevékenységére nagy rálátással bírnak, illetve érintettségük meghatározó. Fontos szempont volt, hogy a lehető legtöbb érintett csoport jelen legyen, kiemelt figyelmet fordítva azon érintetti csoportokra, amelyek
tagjai egyenként nem tudják képviselni érdekeiket, például a nem tagságon alapuló civil szervezetek. Továbbá cél volt az átfogó és kritikus szemlélet, így a támogatott szervezeteket nem vonta be a lényeges témák meghatározásába.
A szervezeten belül az MVM Zrt. Környezetvédelmi Osztály és a Humánerőforrás
vezérigazgató-helyettes szervezeti egységeinek munkatársai, valamint három tagvállalat – jelentősége miatt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. független működése
miatt a MAVIR ZRt. és az MFGT Zrt. – egy-egy munkatársa, illetve az RTG Kft., mint
a munkát támogató tanácsadó cég képviselői vettek részt az érintetti fórumon.
A külső és belső fórumokon meghatározott lényeges témák csoportosítása és ös�szevonása után a következő lényegességi mátrix alakult ki:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

Lényeges témák mátrixa
10

Innováció
9

Helyi közösség

8

Munkatársak

Környezetvédelem
7

Fogyasztó oldali
gyakorlat

Közpolitika
Érintettek értékelése

A mátrix függőleges tengelyén az
érintettek értékelése, azaz az említések száma és fontossági besorolása szerint 1-10-ig adott pont, míg
a vízszintes tengelyen a gazdasági,
környezeti és társadalmi hatások
jelentőségére, a külső és belső fórumokon adott pontszámok átlagolásával kapott értékek szerepelnek. Így a mátrix az egyes témákat
azok vállalati szempontú fontossága és a hatás nagysága szerint mutatja be, amelyek a következők:

Energiaellátás
biztonsága
Gazdasági teljesítmény

Leszerelés

6

Compliance
Ügyfelek

5

Hozzáférés
(elektromos eneriga)

Beszerzés
4

Készletek és kitermelés
Diszkriminációmentesség

3

Áramhasználatra vonatkozó
információk

2

1

Kényszerű áttelepítés
0
0

1

2

3
4
5
6
Gazdasági, környezeti és társadalmi hatások jelentősgége

7

8

9

10

Teljesség
102-46

A

fenntarthatósági összefüggések és az érintettek meghatározása, majd a be1
vonásukkal a lényeges témák meghatározása hozzájárul a GRI alapelveinek
teljesüléséhez és ezáltal a Jelentés tartalmának pontos definiálásához és bemutatásához.
A meghatározott lényeges témák mindegyike bemutatásra kerül a Jelentésben,
azonban ezek előfordulási helye tématerületenként és tagvállalatonként eltérő
lehet. A Jelentés minden esetben kitér a különböző tématerületek jelentőségére
és hatásaira, illetve amennyiben ez indokolt, kitér a tagvállalatok közötti különbségekre is. Az értékelt hatás mind szervezeten belül, mind szervezeten kívül előfordulhat.

102-44

A kulcsfontosságú visszajelzések a lényeges témák körének változásában és az új
indikátorok felvételében is megmutatkoznak. Ilyen új tématerület a fogyasztó oldali gyakorlatok, a vészhelyzetre való felkészülés és a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása.

102-50

A Deloitte Magyarország Kft., mint független fél által, az MVM Csoport Integrált
Jelentésében elhelyezett, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. összevont (konszolidált) mérlegével, eredménykimutatásával és cash-flow-jával kapcsolatban elvégzett vizsgálatának megállapításait a jelen Jelentés mellékletében elhelyezett
„Független könyvvizsgálói jelentés az összesített pénzügyi kimutatásokról” tartalmazza.

102-54
102-56
102-32
102-49

A Jelentés független, harmadik fél általi hitelesítését a KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért végezte. Megállapításaikat a 9.6 mellékletben található Hitelesítői levél tartalmazza. Az Integrált Jelentésben közzétett információk dokumentált méréseken, számításokon, hatósági bejelentéseken és nyilvántartásokon
1 Tartalom: Érintettek bevonása, Fenntarthatósági összefüggések, Lényegesség, Teljesség. Minőség: Pontosság, Egyensúly, Egyértelműség, Összehasonlíthatóság, Megbízhatóság, Időszerűség
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alapulnak. A közölt adatok az NKM Csoportot is magában foglaló MVM Csoport
társaságainak adatait tartalmazzák; az ettől való eltérést a gazdasági, környezeti és
társadalmi adatok közlésénél jelezzük. A Jelentés korábbi időszakokra vonatkozó
adatokat olyan terjedelemben tartalmaz, amely az időbeni változások (idősorok/
trendek) bemutatásához szükséges. Az MVM Csoportban azonosított, lényeges
GRI Standards, Electric Utilities Sector Disclosures (a GRI villamos energia közművek szektorspecifikus adatszolgáltatási kiegészítése) és Oil and Gas Sector Disclosures (a GRI olaj- és gázipari szektorspecifikus adatszolgáltatási kiegészítése) szerinti gazdasági, környezeti és társadalmi témakörök adattartalmának helyét az Integrált Jelentésben a kiadvány margóján található GRI indikátor indexek, valamint
2
a kiadvány végén található GRI Tartalmi index mutatja be.

2 A GRI Villamos energia közművek szektorspecifikus adatszolgáltatási kiegészítése és az Olaj- és gázipari szektorspecifikus adatszolgáltatási kiegészítése a GRI G4-hez készültek, amíg nem születnek meg a GRI Standrads-hez a szektorspecifikus kiegészítések, addig ezek használata ajánlott.
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102-53

Az MVM Csoport – környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva – Integrált
Jelentését kizárólag elektronikus formában teszi közzé. Az elmúlt években elkészí3
tett jelentések az MVM Zrt. honlapján elérhetők. A Jelentés olvasói a felmerülő
kérdéseiket, véleményüket, észrevételeiket és javaslataikat az mvm@mvm.hu
e-mail címre küldhetik, melyeket a következő jelentések készítésekor figyelembe
veszünk.

Célkitűzések a fenntartható fejlődés érdekében

A

fenntartható fejlődés az MVM Csoport számára a nemzetközi és hazai elvárásokon túl is kiemelt jelentőséggel bír, ennek megfelelően az az MVM Csoport
stratégiai célkitűzésének az alapjául szolgál. Az ENSZ 2015-ben elfogadta a Fenn4
tartható Fejlődési Keretrendszert , amely tartalmazza a korunk fő problémáinak
kezelésére vonatkozó 17 célkitűzést. Ezeket Fenntartható Fejlődési Céloknak
(Sustainable Development Goals) nevezzük. Az SDG-k, bár különböző területeken
fogalmazzák meg célkitűzéseiket, egymástól elválaszthatatlanok és lefedik a fenntartható fejlődés mindhárom (gazdaság, környezet, társadalom) dimenzióját. Az
általuk meghatározott területeken kulcsfontosságú a cselekvés a 2030-ig tartó
időszakban, amelyben az MVM Csoport aktív szerepet kíván vállalni. Az erős és
fenntartható jövőképpel rendelkező üzleti vezetés elengedhetetlen az SDG-k által
megkövetelt változások megvalósításához. A célok és a kapcsolódó alcélok által
érintett témák felölelik többek között a szegénység minden formájának megszüntetését, az egyenlőtlenségek és igazságtalanságok leküzdését és az éghajlatváltozás elleni küzdelem elősegítését. Közülük az MVM Csoport a következőket
azonosította, mint a cselekvés elsődleges és csoportszinten befolyásolható területeit:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

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

A Jelentés gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi fejezetei kitérnek a terület
és a 12 megnevezett SDG-k kapcsolatára. A fejezetek elején piktogramok jelzik,
hogy a 2018-ban kiemelt témák mely Fenntartható Fejlődési Célokhoz kapcsolódónak.

3 http://mvm.hu/kozerdeku-adatok/szakmai-informaciok/eves-tarsadalmi-felelossegvallalasi-jelentesek/
4 Világunk átalakítása: Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030, Sustainable Development Goals (SDG)
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A Jelentés fejezeteinek felépítése
102-54
102-55
102-45

A

jelentésben szereplő indikátorok azonosítását a kapcsolódó szöveg mellett
megjelenő piktogram segíti. A hivatkozott GRI indikátor a Jelentés 126. oldalán található GRI Index alapján azonosítható.

102-46

Az indikátorok mellett a Jelentés gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi fejezete bemutatja, hogy mely SDG-k relevánsak az MVM Csoport tevékenységében.
Ezt a fejezet elején található piktogramok jelzik.
A Jelentés három fő fejezete, a gazdaság, a környezetvédelem és a társadalom
különböző vállalati körre vonatkozik.
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A gazdasági fejezet a tárgyévben a konszolidációba teljesen bevont társaságok
mindegyikére, valamint a gazdasági szempontból jelentős társaságokra is kiterjed. A három fejezet közül ez a legtágabb vállalati kört lefedő témakör. A környezetvédelmi fejezet az MVM Csoport tagjai közül elsősorban a jelentős környezeti
hatással rendelkező tagvállalatokra vonatkozik. A vállalat, valamint a külső és belső érintettek kapcsolatát az Integrált Jelentés Társadalom c. fejezete mutatja be,
mely fejezetben bemutatásra kerülnek a szélesebb érintetti, így például munkavállalói körrel rendelkező, 10 fő feletti tagvállalatok is. A fejezetek tartalmazzák az
érintett tagvállalatok tételes felsorolását. Az eltérő lehatárolás miatt előfordulhatnak olyan számszerű adatok, információk, melyek a különböző fejezetekben más
számértékkel szerepelnek.
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Környezetvédelem

Gazdaság

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MVM Zrt.
Magyar Földgáztároló Zrt.
Magyar Földgázkereskedő Zrt.
MVMI Zrt.
MVM OVIT Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MAVIR ZRt.
ATOMIX Kft.
MVM ERBE Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.
MVM NET Zrt.
MVM NET Adatközpont Kft.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MVM HOTEL PANORÁMA Kft.
NIKER d.o.o.
POWERFORUM Zrt.
KOM Központi Okos Mérés Zrt.
MFGK Austria GmbH
MFGK Slovakia s.r.o.
MVM Partner DOOEL Skopje
HSSC Szolgáltató Központ Kft.
Smart Future Lab Zrt.
MVM International AG
NRG Finance Kft.
MVM Titán Zrt.
NKM Nemzeti Közművek Zrt.

MVM MIFŰ Kft.

– NKM Optimum Zrt.

MVM BSZK Zrt.

– NKM Plusz Zrt.

MVM Partner Zrt.

– NKM Áramszolgáltató Zrt.

MVM GTER Zrt.

– NKM Áramhálózati Kft.

Rába Energiaszolgáltató Kft.

– NKM Földgázszolgáltató Zrt.

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

– NKM Földgázhálózati Kft.

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

– Flogiston Gázmérőgyártó, Javító,

MVM Zöld Generáció Kft.

Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MVM Zrt.
Magyar Földgáztároló Zrt.
Magyar Földgázkereskedő Zrt.
MVMI Zrt.
MVM OVIT Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MAVIR ZRt.
ATOMIX Kft.
MVM ERBE Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.
MVM NET Zrt.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
MVM MIFŰ Kft.
MVM BSZK Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM GTER Zrt.
Rába Energiaszolgáltató Kft.

Társadalom

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MVM Zrt.
Magyar Földgáztároló Zrt.
Magyar Földgázkereskedő Zrt.
MVMI Zrt.
MVM OVIT Zrt.
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MAVIR ZRt.
ATOMIX Kft.
MVM ERBE Zrt.
Vértesi Erőmű Zrt.
MVM NET Zrt.
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
MVM MIFŰ Kft.
MVM BSZK Zrt.
MVM Partner Zrt.
MVM GTER Zrt.
NKM Nemzeti Közművek Zrt.

(NRG Finance Kft.)

– NKM Optimum Zrt.

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

– NKM Plusz Zrt.

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

– NKM Áramszolgáltató Zrt.

MVM Zöld Generáció Kft.

– NKM Áramhálózati Kft.

Római Irodaház Kft.

– NKM Földgázszolgáltató Zrt.

MVM Future Energy Technology S.R.L.

– NKM Földgázhálózati Kft.

NKM Nemzeti Közművek Zrt.

– Flogiston Gázmérőgyártó, Javító,

Római Irodaház Kft.

– NKM Mobilitás Kft.

MVM Future Energy Technology S.R.L.

– KAPOS CNG Kft.

MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd

– Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

MVM Partner d.o.o.

– NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

– NKM Áramszolgáltató Zrt.

MVM Energy Romania S.R.L.

– NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

– NKM Áramhálózati Kft.

– NKM Mobilitás Kft.

HUPX Zrt.

– NKM Ügyfélkapcsolati Kft.

– NKM Földgázszolgáltató Zrt.

– KAPOS CNG Kft.

CEEGEX Zrt.

– GRAPE Solutions Hungary Zrt.

– NKM Földgázhálózati Kft.

– Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.

HUDEX Energiatőzsde Zrt.

– NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

– GRAPE Solutions Hungary Zrt.

ENERGO-MERKUR Kft.

– NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

A Z M V M C S O P O R T I N T E G R Á LT J E L E N T É S É R Ő L

Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.
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AZ MVM CSOPORT BEMUTATÁSA
A Jelentésben szereplő társaságok bővebb bemutatását az MVM Tagvállalatok saját honlapjai tartalmazzák.

Működési környezet

A

z MVM Csoportot 2018. december 31. napján 1 anyavállalat, 55 leányvállalat,
2 közös vezetésű, 10 társult és 14 egyéb részesedési viszonyú vállalkozás, azaz
összesen 82 társaság alkotta (az NKM Csoportba tartozó társaságokkal együtt). A
2018-ban említésre méltó jelentős változás volt, hogy az MVM Zrt. megszerezte az
irányítási jogokat az NKM Nemzeti Közművek Zrt.-ben, így a társaság az MVM Zrt.
leányvállalata lett, ezáltal – a korábbi tulajdoni aránynak megfelelő mértékű konszolidációval ellentétben – teljeskörűen konszolidálásra kerül, beleértve a Nemzeti
Közművek Zrt. befolyása alatt lévő társaságokat is.

Az MVM Csoportba tartozó társaságok irányítási szempontból két nagy csoportra
oszthatóak. Egyrészt a befolyás mértékén alapuló ún. hagyományos társaságjogi
irányítási eszközökkel koordinált társaságok, másrészt pedig a speciálisnak mondható elismert vállalatcsoportként működő jogi személyek. Az MVM Zrt. vezette
holding egyes társaságok tekintetében 2007. június 1-jétől ún. elismert vállalatcso5
portként működik. Az elismert vállalatcsoportként az MVM Zrt. elkülönült – anyavállalat-leányvállalat jellegű viszonyban álló, de üzleti értelemben mégis közös
irányítású – társaságai egységes üzletpolitikai koncepció alapján működhetnek.

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

A Z M V M C S O P O R T B E M U TATÁ S A

Gazdasági, piaci és szabályozói környezet

A

2018-as hazai GDP növekedés a becslések alapján éves összevetésben elérte
6
a historikus csúcsnak számító 5,0%-ot , ami európai uniós átlag 1,9%-hoz képest is kiemelkedőnek tekinthető. Az elmúlt két év kiugró teljesítménye után
2019-ben a gazdasági növekedés lassulása várható, ám az euróövezet várakozásainál még így is magasabb növekedési szint prognosztizálható. Emellett, 2018 végén a fogyasztói árak növekedése, azaz emelkedő inflációs pálya figyelhető meg,
mely az év végén elérte a 2,8%-ot – ez a monetáris politika szigorítását eredményezheti a közeljövőben.

A 2018-ban a nyersanyag árak továbbra is emelkedő pályát követtek a piac nagyarányú volatilitása mellett. A kőolaj jegyzési ára nagy hektikusságot mutatott; az
októberi 85 USD/hordó feletti Brent árszint után az év vége 60 USD/hordó körüli
szinttel zárult. Európa legfontosabb gáztőzsdéje, a holland TTF földgázra vonatkozó benchmark tőzsdei jegyzésárai év közben jelentős erősödést mutattak az
előző évhez képest, de az év végére 21 EUR/MWh körülire mérséklődött a front
éves termék árszintje. 2018-ban tovább erősödött az európai gázárak konvergenciája, ami az európai piaci árversenyt a jövőben is erősíteni fogja. Az EUA
(Európai CO2 kibocsátási kereskedelmi egység) emissziós kvótatermék alakulása
év végére kiugró képet mutatott; a januári 5 EUR/tonna körüli szintről közel 25
EUR/tonna-ra nőtt az ára. Ez a trend a villamos energiát több mint 90%-ban karbonsemleges módon előállító MVM Csoport relatív versenypozíciója szempontjából kedvező.

6 forrás: ksh.hu

INTEGRÁLT JELENTÉS

|

2018

18

A villamos energia ára 2018-ban Európa-szerte, így Magyarországon is növekedett. 2018-ban a HUPX-en a másnapi zsinór termék ára éves átlagban 51 EUR/
MWh volt, mely éves szinten kb. 2%-os emelkedést jelent. A 2018-as HUPX forward árakat tekintve ugyanakkor nagy ugrás figyelhető meg: a januári 46 EUR/
MWh körüli szintről az év végére több mint 15 EUR/MWh-val nőtt a határidős villamos energia ár. Az egyre növekvő fogyasztási igényt tükrözi, hogy a 2018-as
évben többször is megdőlt a negyedórás értékek alapján kalkulált bruttó rendszerterhelési szint, melynek csúcsértéke 6 884 MW volt. Részben ennek köszönhetően – az előző évhez hasonlóan –, 2018-ben ismét megmutatkoztak a forrásszűkösség jelei, melyek a piacon elsősorban az egyre gyakrabban előforduló ártüskékben voltak érzékelhetőek.
A magas szénár és az emelkedő CO2 kvóta ár kedvezőbb helyzetbe hozta a korszerű gázerőműveket Európában, melyet a növekvő földgáz-forrásoldali diverzifikáció is segített. Jelentős beruházások zajlanak a hálózati infrastruktúra bővítésére,
mind a gáz-, mind a villamosenergia-hálózatok tekintetében. A hazai villamosenergia-hálózaton több fejlesztési beruházás is elkezdődött, illetve befejeződött
(pl. két új szlovák-magyar rendszerösszekötő, kecskeméti alállomás, szabolcsbákai
alállomás).
Az MVM Zrt. és az MVM Csoport működését alapvetően meghatározó, a villamos
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény (GET) és ezek végrehajtási rendeletei 2018 évben is folyamatosan módosultak, csakúgy, mint az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atv.)
vagy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.). A 2018-as év folyamán az MVM Csoport működése szempontjából több jelentős hazai, és európai
jogszabályváltozás is történt.
Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 36/2018.
(XII. 21.) ITM rendelet módosította a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletet. Az NFM rendelet módosítása teljes mértékben megszünteti a VEASZ-ár rendeleti meghatározását, valamint a la-

A Z M V M C S O P O R T B E M U TATÁ S A

kossági ESZ végárak változatlansága mellett a nem lakossági ESZ felhasználók árszintjét a piaci árszinthez közelíti, azaz differenciált végfelhasználói árváltozásról
rendelkezik.
A Nemzeti Energiastratégia (NES) témakörben a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről szóló 1274/2018. (VI. 15.) Korm. határozat közzétette a NES energiafelhasználásra vonatkozó legfrissebb előrejelzéseit.
Az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről szóló
1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozatában pedig a Kormány felkérte az ITM-et,
hogy – az NVTNM és a PTNM bevonásával – 2019. szeptember 1-jei határidővel
dolgozza ki az új Nemzeti Energiastratégiát (NES). A NES megalapozását szolgáló
intézkedések részeként a Kormány azonosította a konkrét ITM feladatokat.
Jelentős változást jelent az MVM Csoport életében az egyes állami tulajdonban
álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 3/2018. (VIII. 1.) NVTNM rendelet. A módosítás
értelmében az MVM Zrt. vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét gyakorolja - 2018. augusztus 1-jétől 2022. december 31-ig, az MNV Zrt. helyett – az NVTNM miniszter. Az MVM Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda Közműszolgáltatási Főosztálya látja el.
A 2016. november 30-án bemutatott Tiszta energiát minden európainak jogszabálycsomag tárgyalása 2018-ban is napirenden volt a Tanács munkacsoportjaiban, illetve az Európai Parlament bizottságaiban, amelyekhez az MVM Csoport is
folyamatosan eljuttatta véleményét. A jogszabálycsomag minden eleméről megállapodás született 2018 év végére. A 8 jogszabályból 4 jelent meg az Európai
Unió hivatalos lapjában 2018 folyamán (az Épületek energiahatékonyságáról szóló 2018/844 irányelv 2018 júniusában, a Megújuló energia hasznosításáról szóló
2018/2001 irányelv, az Energiahatékonyságról szóló 2018/2002 irányelv, valamint
az Energiaunió irányításáról szóló 2018/1999 rendelet pedig 2018 decemberében
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került kihirdetésre). A villamosenergia-piaci jogszabályokról (Villamos energia
irányelv és rendelet, valamint az ACER rendelet és a Vészhelyzeti felkészülésről
szóló rendelet) 2018 év végén politikai megállapodás született a Parlament és a
Tanács között, így ezen jogszabályok várhatóan 2019 első félévében kerülnek kihirdetésre.

Tevékenység
102-2
102-7
MVM-5

A

z MVM Csoport árbevétele alapján Magyarország harmadik legnagyobb vállalatcsoportja, amely a hazai energiaszektor jelentős, integráltan működő
résztvevője. Középtávú stratégiai célja, hogy sikeres, nemzeti, regionális szinten is
meghatározó, integrált energiaipari vállalatcsoporttá váljon, amely támogatja a
nemzeti energiapolitika végrehajtását.
Az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójaként az MVM Csoport 11 888 (2018. év
végi statisztikai zárólétszám) főnek biztosít munkahelyet.
Az MVM Csoport tagvállalatai révén rendkívül szerteágazó tevékenysége lefedi a
teljes hazai energiarendszert. Kereskedik villamos energiával és földgázzal, emellett villamos energiát termel, földgázt tárol, átviteli rendszerirányítói feladatot lát
el, távközlési szolgáltatásokat nyújt, valamint részt vesz a régió villamos energia
piacain, mint befektető és beruházó.

2017. évtől kezdődően az MVM Csoport tagja az NKM Nemzeti Közművek Zrt.,
melynek feladata a nemzeti közműszolgáltatási rendszer egységes, központi irányításának biztosítása, az állami közműszolgáltatások kialakítása és a földgáz-, a
villamosenergia- és távhőszolgáltatás ágazataiban való hosszú távú, fenntartható
működés. Feladatainak ellátása során a piaci működést és a nonprofit elvet egyszerre képviseli és érvényesíti azáltal, hogy az elsődleges szempontja a megtermelt javak kapcsán nem a nyereség realizálása, hanem annak a szolgáltatás bővítésére és fejlesztésére fordítása, szem előtt tartva a fogyasztók érdekeit.

A Z M V M C S O P O R T B E M U TATÁ S A

„Nagy örömmel számolunk be az NKM Csoport az MVM Csoporthoz történő
csatlakozásának eredményeiről, valamint az elmúlt időszak legjelentősebb mérföldköveiről. Az NKM Csoport egy olyan ökoszisztéma részévé vált, amely szinte
az összes energiapiaci szereplőt egyesíti. A szervezeti és működési integrációval a
teljes vertikum egységes irányítás alá kerül, amelynek folyományaként megszüntethetők mind a kereskedelmi, mind a működésbeli párhuzamosságok, illetve optimalizálhatók az erőforrások. Elosztói, kiskereskedelmi és non-core
kompetenciáink immár az egyesített tevékenység-portfóliót erősítik. Megítélésünk szerint ezzel az üzleti és strukturális integrációval a vállalatcsoport képessé
válik a legújabb iparági trendek jelentette kihívások megválaszolására.
Minden termékünkkel az ügyfelet állítjuk a középpontba, hiszen a fogyasztók
alapvetően passzív szerepével ellentétben az ügyfeleknek igényei és választási
lehetőségei vannak. Ezen alappillér köré szervezzük egész stratégiánkat, amelynek keretein belül a 2018-as év során számos intézkedést tettünk belső működésünk javítása, a digitalizáció adta lehetőségek külső-belső kamatoztatása, versenyképességünk és kompetenciáink (akvizíciók DSO, IT, távhő területeken) fejlesztése, valamint eszközstratégiánk megvalósítása érdekében.
Célunk, hogy az NKM, mint hazánk legnagyobb ügyfélbázissal rendelkező közműszolgáltatója, az MVM Csoport konvergenciájával még magasabb ügyfél-értékajánlatot teremtsen. Ennélfogva továbbra is törekszünk működésünk fejlesztésére, a külső és belső digitalizáltság fokozására, valamint egy új típusú ügyfélélmény biztosítására. A jövő közművének létrehozásán dolgozunk, amelynek
szerves része, hogy kiskereskedelmi tevékenységünk mellett, elmozdulunk a mérőn túli világ irányába és olyan otthonszolgáltatóvá válunk, amely digitalizált,
élményalapú szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Ennek érdekében folyamatosan
törekszünk ügyfeleink mélyebb megismerésére, hogy innovációs és üzleti szinergiáinkat minél magasabb szinten legyünk képesek kiaknázni."
Hiezl Gábor,
vezérigazgató, NKM Zrt.
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102-6

Az MVM Csoport széles termékportfóliója lehetővé teszi a külföldi piacokon való
értékesítést és szolgáltatást. Az MVM Csoport piaci jelenléte nem változott jelentősen 2017-hez képest, így az MVM Csoport továbbra is jelen van Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Franciaország, Horvátország, Lengyelország, Macedónia, Németország, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Hollandia, Svédország, Finnország, Jordánia és Oroszország piacain.
Az MVM Csoport középtávú stratégiájában kiemelt cél a vállalatcsoport nemzetközi jelenlétének és láthatóságának megerősítése. Ennek érdekében működteti
külképviseleti irodáit Brüsszelben és Moszkvában.
Az MVM Zrt. brüsszeli képviselete meghatározó érdekérvényesítő jelenlétet biztosít az EU intézményeken keresztül közvetlenül, valamint az érdekképviseleti szervezetekben folytatott aktív tevékenysége során, emellett aktív bilaterális kapcsolatrendszert épített ki az MVM Csoport tevékenysége által érintett nagyvállalatokkal, tanácsadókkal.
A moszkvai képviselet hozzájárul az MVM Zrt. oroszországi érdekérvényesítő jelenlétének erősítéséhez, az orosz cégekkel és kiemelt állami energetikai intézményekkel való együttműködés fejlesztéséhez, továbbá releváns üzleti kapcsolatok
kialakításához.

A Z M V M C S O P O R T B E M U TATÁ S A

Az MVM Csoport az MVM Zrt. külképviseletei mellett az MVM Partner Zrt., valamint külföldi fióktelepeinek (Csehország, Szlovákia, Románia), az MVM Partner
Serbia d.o.o (Szerbia), az MVM Partner d.o.o (Horvátország), az MVM Partner
DOOEL Skopje (Macedónia), az MVM OVIT Zrt., a Magyar Földgázkereskedő Zrt., az
MFGK Austria GmbH, az MFGK Slovakia s.r.o., az MVM Energy Romania S.R.L, valamint az MVM Future Energy Technology S.R.L. tevékenysége révén jelenik meg a
külföldi piacokon. Ezen kívül a svájci székhelyű MVM International AG társaság
működik azzal a céllal, hogy különböző nemzetközi megállapodások és együttműködések keretében az MVM Csoport több évtizedes széles körű szakmai tapasztalataira támaszkodva tudásmenedzsmentet, illetve oktatási célú szolgáltatásokat nyújtson a külföldi partnerek számára.

102-4
102-7

Az MVM Partner Zrt. villamosenergia-nagykereskedelmi tevékenysége 2018-ban
14 országot fedett le, és a Társaság 10 energiatőzsdén rendelkezett tagsággal.
Közvetlen fogyasztói értékesítést a Társaság jelenleg csak Magyarországon végez,
ahol villamos energiával, földgázzal és egyéb energetikához kapcsolódó szolgáltatásokkal elégíti ki magas színvonalon a fogyasztók igényeit. A Társaság, szerződéses termelési portfóliója révén, kiemelt nagykereskedelmi partnere a lakossági
villamosenergia-ellátásért felelős egyetemes szolgáltatóknak és meghatározó
szereppel bír a villamosenergia-rendszer egyensúlyának megtartását elősegítő
rendszerszintű szolgáltatások piacának is.
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1. ábra: Az MVM Partner Zrt. kereskedelmi partnerei
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2. ábra: A magyar villamosenergia-átviteli hálózat
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Szeged

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

Arad
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Alállomás Substation
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TOTAL

3 813,26

4 860,54
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Működés
102-5

AZ MVM ZRT. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ELISMERT
VÁLLALATCSOPORTBA TARTOZÓ TÁRSASÁGOK7

Uralkodó Tag:
· MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt.)
Ellenőrzött társaságok:
· MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.)
· MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MVM OVIT Zrt.)
· MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MVM Partner Zrt.)
· MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM
GTER Zrt.)
· MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság (MVM MIFŰ Kft.)
· MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság
(MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.)
· MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(MVM ERBE Zrt.)
· MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVMI Zrt.)
· Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Vértesi Erőmű Zrt.)
· ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (ATOMIX Kft.)
· ENERGO-MERKUR Villamosenergiaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (ENERGO-MERKUR Kft.)
· MVM Zöld Generáció Korlátolt Felelősségű Társaság (MVM Zöld Generáció Kft.)

· MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM
·
·
·
·
·
·

NET Zrt.)
MVM Hotel Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság (MVM Hotel Panoráma Kft.)
MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM BSZK Zrt.)
MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM
Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.)
Magyar Földgázkereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyar Föld
gázkereskedő Zrt.)
MVM Titán Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Titán Zrt.)
Smart Future Lab Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Smart Future Lab Zrt.)

7 A 2018.12.31. napján érvényes állapot szerint.
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IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA

MVM-5

„A Jogi és Integrált Vállalatirányítási Vezérigazgató-helyettes (a továbbiakban:
JIVVH) új szakterületként kezdte meg működését 2018. október 1-jével. A JIVVH a
funkciók mentén szerveződő szervezeti egységek kialakításával került létrehozásra. A szakterület megfogalmazott céljai között szerepel, hogy részt vegyen a csoportszintű vállalatirányítási rendszer reform lépéseiben, melyekhez – a további fő
területek támogatásával – egységes működési modell kialakításával szakmai
iránymutatást biztosít az MVM Csoport számára a stabil, kiegyensúlyozott, harmonikus működés megteremtése, egy megfelelően szervezett és koordinált csapatmunka érdekében. Felelős az integrált vállalatirányítási rendszer működésének
ellenőrzéséért, felülvizsgálatáért, fejlesztéséért és új irányítási, valamint szabályozási rendszer bevezetéséért.

társaságok szakmai irányítását, gyakorolja a csoportszintű szabályozó dokumentumokban foglalt jogköröket és felelős a folyamatszponzori feladatokért. Jogi
szakmai iránymutatást nyújt, illetve módszertani támogatást biztosít az ellenőrzött társaságok, valamint az MVM Zrt. tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok jogi képviseletét ellátó vezető jogtanácsosok, ügyvédek és egyéb jogi
szakértők tevékenységének támogatására. Az MVM Zrt. elkötelezett a szabályozó
dokumentumok betartása iránt, továbbá a JIVVH alapvető feladatának érzi a belső ügyfél-elégedettség érdekében az üzleti folyamatok szakmai alapossággal történő hatékony támogatását.

A JIVVH által is támogatott MVM-NKM integrációs folyamat célja, hogy az MVM
Csoport az NKM üzleti és szervezeti integrációjával képessé váljon az iparági trendek jelentette kihívások megválaszolására, továbbá hogy tiszta energiára épülő
energetikai megoldásokat nyújtson teljes körű igényeket kielégítő otthonszolgáltatóként. Az integráció eredményeként az MVM Csoport jelentős szerepet vállalva
megjelenik az értéklánc minden elemében.

Az MVM Zrt. 2018 óta kibővítette Integrált Irányítási Rendszerét, így az már megfelel az energiahatékonysági és az információbiztonsági rendszerszabványoknak
egyaránt. Az EBK Politika mentén új programot alkotottunk a tagvállalatok munka- és tűzvédelmi folyamatainak és tevékenységeinek fejlesztésére és ellenőrzésére,
a teljesítmények pontosabb nyomon követésére. Az MVM Csoport, mint a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatcsoport sokat tesz a karbonsemleges energiatermelés megvalósításáért, termelési portfóliójában egyre nagyobb szerepet
kap a megújuló energiaforrásokból megtermelt zöld energia is."

A JIVVH – a csoportszintű szabályozó dokumentumokban megfogalmazott jogi,
regulációs, minőségügyi, környezet-, munka- és tűzvédelmi területeken – ellátja a

Dr. Cseh Tamás Zoltán
jogi és integrált vállalatirányítási vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.

Az MVM Csoport felépítése
Az MVM Zrt. és a társaságok közötti kapcsolat jogi kereteit a társaságok létesítő
okiratai, valamint az elismert vállalatcsoporton belül megkötött uralmi szerződések határozzák meg. A társaságok irányítása a társaságok létesítő okiratában, valamint a társaságokkal kötött uralmi szerződésekben, és egyéb csoportszintű szabályozó dokumentumokban foglaltak szerint történik.

A Z M V M C S O P O R T B E M U TATÁ S A

Az MVM Zrt. által működtetett irányítási rendszer keretén belül kétféle irányítási
struktúra különböztethető meg, amelyek az elismert vállalatcsoportba tartozó társaságok működésében egymás mellett, egymással párhuzamosan érvényesülnek.
Az MVM Zrt. tulajdonosi részesedésére alapozottan, a társaságok legfőbb döntéshozó szervi hatáskörökbe tartozó tárgykörökben jogosult eljárni és döntést hozni.
E tekintetben a hatásköri szabályokat a társaságok létesítő okiratai rögzítik, amely
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alapján valamely döntés meghozatala a jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése értelmében, a legfőbb döntéshozó szerv vagy az ügyvezetés hatásköre.
Az MVM Zrt. a portfoliójába tartozó azon társaságokkal, amelyek felett a számvitelről szóló törvény alapján meghatározó befolyással rendelkezik, és amelyekkel a Ptk.
3:49. – 3:50. §-ai szerinti együttműködés érdekében uralmi szerződés megkötésére
került sor, elismert vállalatcsoport keretein belül működik együtt. Irányítási szempontból ezzel azonos megítélés alá esik azon társaságok irányítása, amelyekkel
uralmi szerződés megkötésére nem került sor, de a társaság a Ptk. 3:112. § (3). §
bekezdése alapján az egyedüli tag által utasítható. Az MVM Zrt. uralkodó tagi minőségére alapozott irányítás esetében, az MVM Zrt., mint uralkodó tag – az uralmi
szerződésekben foglaltak szerint – a hatáskör-elvonás joga alapján jogosult az ellenőrzött társaságok ügyvezetésének bármely – az ellenőrzött társaságok jogszabály
szerinti engedélye(i)ben foglalt tevékenységeinek kivételével – hatáskörét állandó
jelleggel, illetve egyedi ügyekben eseti jelleggel egyoldalúan, írásbeli határozattal,
azonnali hatállyal elvonni. Az uralkodó tag ezen jogkörén belül jogosult „csoportszintű szabályozók” kiadására. Az uralkodó tag uralmi jogviszonyon keresztül történő joggyakorlása során az uralkodó tag a csoportszintű szabályozókban a hatás
körébe tartozóan meghatározott tárgykörökben jogosult eljárni. Az uralkodó tag
részéről az uralmi jogviszonyon alapuló joggyakorlásra a csoportszintű szabályozókban rögzítettek szerint az uralkodó tag Igazgatósága, vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, vagy osztályvezetője jogosult.

ÜZLETÁGI MŰKÖDÉS

Az MVM Zrt. mint uralkodó tag stratégiai és pénzügyi ellenőrzést gyakorol az MVM
Csoport szintjén. A legfontosabb tevékenységeket az uralkodó tag üzletágakba
rendezve irányítja és koordinálja. Az üzletágakat az uralkodó tag illetékes szakterülete és az általa irányított társaságok alkotják. Az integrált működés megvalósítása
érdekében az egyes üzletágvezetők nem csak felügyelik, hanem szakmai kérdések
tekintetében irányítják is az üzletághoz tartozó funkciókat végrehajtó társaságokat.

A Z M V M C S O P O R T B E M U TATÁ S A

Az üzletág alapú működés lehetővé teszi az értékteremtő tevékenységek hatékonyabb fejlesztését, a gyorsabb központi döntéshozatalt a szakmai kompetencia
megőrzése mellett.

KÖZPONTOSÍTOTT FUNKCIONÁLIS EGYSÉGEK

Az integrált működési modell magába foglalja a kulcsfolyamatokat támogató
funkcionális területek teljes vagy részleges központosítását, amely a méretgazdaságossági előnyök kihasználása mellett lehetővé teszi, hogy a társaságok az alaptevékenységükre fókuszáljanak. Ennek megfelelően a támogató funkciókat az
uralkodó tag vagy az arra a területre szakosodott szolgáltató társaság biztosítja.
A funkcionális területek működését alapvetően meghatározó döntéseket az MVM
Zrt. vezérigazgatója vagy a kijelölt funkcionális területet irányító szakterületi vezető
(vezérigazgató-helyettes/igazgató/osztályvezető) hozza meg. A funkcionális terület vezetése az irányítást elsősorban a központi szabályozás kialakításán, az irányítást támogató eszközök meghatározásán és biztosításán, a középtávú, illetve éves
tervezésen, valamint a kontrolling funkciók működtetésén keresztül gyakorolja.
Az MVM Csoport egyes szolgáltató funkcióinak ellátása arra szakosodott társaságokhoz rendelten történik.
Annak érdekében, hogy az MVM Csoport társaságai az értékteremtő tevékenységeikre tudjanak koncentrálni, a vállalatcsoportban minden társaságnál közösen
megjelenő, támogató jellegű funkciók szolgáltató központokban kerülnek ellátásra. Ennek előnyei a következők:

•
•
•
•

Méretgazdaságosságból fakadó költségcsökkenés;
Szinergiák kihasználása;
Szakmai központ;
Átláthatóság és összehasonlíthatóság.
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A szolgáltató központ az MVM Csoport társaságai számára nyújtott szolgáltatások
tekintetében a mindenkor hatályos csoportszintű szabályozók szerint jár el, szolgáltató tevékenységét a csoportszintű irányítás alapelveivel összhangban végzi.

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

IRÁNYÍTÁSI ALAPELVEK

Az MVM Zrt. mint holdingközpont szerepe a csoportstratégia mentén – a társaságok együttműködésének koordinálásán és a közös működési keret biztosításán
keresztül – az MVM Csoport irányítása. Az irányítás az alábbi hat alapelvet követi,
amelyek együttesen teremtik meg a vállalatcsoport hatékony működéséhez
szükséges keretrendszert:
1. Egységes stratégiai irány
Egységes, központi csoportstratégia alapján kerülnek meghatározásra a csoportszintű stratégiai kezdeményezések, majd ezek alapján kerülnek lebontásra a középtávú üzleti tervek. Az MVM Csoport célja a társaságok együttműködésében
rejlő hatékonysági, illetve többlet csoportszintű értékteremtési szinergiák kiaknázása.
2. Együttműködés, hatalmi egyensúly
Az MVM Csoport társaságai eltérő tevékenységeikkel a stratégiában különböző
szerepeket töltenek be, de hangsúlyos az üzletágak közötti együttműködés a csoportszintű célok elérése érdekében. Az együttműködés és az MVM Csoporton
belüli hatalmi egyensúly biztosítása az MVM Zrt. feladata.
3. Egyértelmű eredményelvárások
A társasági feladatok, szerepek egyértelműen elkülönülnek a stratégiai célok
mentén, ezek alapján kiszámítható elvárások és kritériumok kerülnek meghatározásra: a társaságok a középtávú üzleti terv és kezdeményezések alapján készítik el
az éves üzleti tervüket, amelyet az MVM Zrt. szakterületei tervegyeztetések során
értékelnek, összehangolnak és elfogadnak.

A Z M V M C S O P O R T B E M U TATÁ S A

5. Üzletági eredményfelelősség
A működésért való eredményfelelősség elsődlegesen társasági szinten jelentkezik az MVM Zrt. irányítási területeivel történő együttműködési kötelezettség mellett. Csoportszinten a társaságok irányítása és felügyelete üzletágak szerint valósul
meg.
6. Hatékony szabályozási rendszer
Az MVM Csoport összehangolt, stratégiai irányításra épülő szabályozási rendszerrel rendelkezik, amelynek az elismert vállalatcsoporti keretek fenntartása mellett
kiemelt fontosságú jellemzője az egyszerű, átlátható folyamatok biztosítása, a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentése, valamint a szabályozás gyakorlati működéshez való igazítása.

MŰKÖDÉSI ALAPELVEK

Az integrált vállalatirányítási modell megvalósítása és a döntéshozatali folyamatban az uralkodó tag operatív részvételének biztosítása – az MVM Csoportba tartozó társaságok részesedési struktúrájára is figyelemmel – az uralmi jogviszony keretein belül valósul meg. Irányítási szempontból az uralmi jogviszony által az uralkodó tag számára biztosított eszközök azon, az uralkodó tag 100%-os tulajdonában
álló társaságok esetén is alkalmazhatók, amelyekkel uralmi szerződés megkötésére nem került sor. Az uralkodó tag és a társaságok együttműködését a csoportszintű szabályozók rögzítik, míg a társaságokon belüli hatásköri szabályokat a társasági szabályozó dokumentumok tartalmazzák. A csoportszintű szabályozó dokumentumok szabályozzák az uralkodó tag és a társaságok közötti feladatok,
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felelősségek és döntési pontok – uralmi jogviszonyon alapuló – egyértelmű elhatárolását, illetve a köztük végbemenő információáramlást. Alkalmazásuk célja az
MVM Csoport egységes működésének biztosítása, valamint az így létrejövő előnyök – pl. transzparens működés, egyértelmű felelősségi- és hatáskörök, központi
sablonok alkalmazása – által nyert egységes információáramlás kihasználása.
Az egyes társaságok szervezeti struktúrájának és belső működési alapjainak lefektetése csoportszintű szabályozó dokumentumokban, valamint az MVM Csoport
és a társaság működését meghatározó jogi kereteknek megfelelően elkészített
társasági, szervezeti és működési szabályzatokban történik. Emellett a társaságok
belső működési folyamataik szabályozására, illetve a társaságokon belüli feladatok és felelősségek elhatárolására saját hatáskörben – a csoportszintű dokumentumokból leképezett, vagy az azok által le nem fedett területeket illetően azokat
kiegészítve – társasági szintű szabályozó dokumentumokat adnak ki a csoportszintű szabályozási rendszerbe és hierarchiába illeszkedve.

SZABÁLYOZÓI HIERARCHIA

A szabályozási hierarchia többszintű. A szabályozás a hierarchia magasabb szintjétől az alacsonyabb szint felé történik, így az uralkodó tagtól kiinduló szabályozóknak megfelelően kell kialakítani a társasági szintű dokumentumokat. A hierarchia
alacsonyabb szintjén lévő szabályozók nem lehetnek ellentétesek a magasabb
szintű szabályozókkal. Azokon a területeken pedig, amelyekre a csoportszintű szabályozás nem tér ki, a társaságok önálló szabályozásokat hozhatnak létre. A csoportszintű szabályozók külön társasági hatályba léptetés nélkül érvényesek a hatályuk alá tartozó társaságokra nézve. A csoportszintű szabályozási hierarchia négy
szintű:

I. Szabályozási szint
• Küldetés: Az MVM Csoport működési körét, hosszú távú céljait és működésének
fő irányvonalait tartalmazó, az alapvető értékeit meghatározó rövid nyilatkozat.
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• Stratégia: Az MVM Csoport jövőképét, célkitűzéseit tartalmazó, a társaságoknak
•

az MVM Csoportban betöltendő szerepét, a stratégiai célok elérésének módját,
kiemelt feladatait, eszközeit meghatározó dokumentum.
Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzat (CsSzMSz): A csoportszintű
stratégia megvalósítása érdekében az MVM Csoport alapvető működési szabályait, illetve az irányítási rendszer alapelveit meghatározó, a vállalatcsoport szabályozási hierarchiájának legmagasabb szintjén lévő csoportszintű szabályzat,
melynek elválaszthatatlan mellékletét képezi az Egységes Döntési Hatásköri
Lista. Jóváhagyására az MVM Zrt. Igazgatósága jogosult.

II. Szabályozási szint
• Csoportszintű szabályzatok (CsSz): Az MVM Zrt. Igazgatósága által az összehangolt és egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása érdekében elfogadott, az MVM Csoport működését meghatározó fő folyamatok mentén a
szakterületek működését egységes keretszabályozásként kötelezően meghatározó dokumentum, melyhez – esetenként –Döntési Hatásköri Lista tartozik.
III. Szabályozási szint
• Csoportszintű folyamatutasítások (CsFU): Az MVM Zrt. vezérigazgatója által az
összehangolt és egységes csoportszintű cselekvés és irányítás biztosítása érdekében elfogadott, a csoportszintű szabályzatokban meghatározott működési
folyamatok egymást követő tevékenységeit, lépéseit kötelezően rögzítő, azt folyamatmodellel leíró csoportszintű szabályozó dokumentum. Szabályozza a
társaságok és az uralkodó tag közötti kapcsolatot, illetve a társaságok uralkodó
tag felé irányuló kötelezettségeit, ennek megfelelően egyértelműen rögzíti az
uralkodó tag és a társaságok közötti feladat- és felelősség elhatárolást.
• Csoportszintű határozatok (CsH): A csoportszintű szabályzatokban és csoportszintű folyamatutasításokban meghatározott folyamatok részét nem képező
egyedi ügyekben – eseti jelleggel előre meghatározott időbeli hatállyal – az
MVM Zrt. Igazgatósága, vagy az MVM Zrt. vezérigazgatója által kiadott csoportszintű szabályozó dokumentum.
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IV. Szabályozási szint
• Tagvállalati dokumentumok: A tagvállalati működéséhez szükséges funkcionális területeket szabályozó kötelező érvényű dokumentumok.
– Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz): Az MVM Csoportba tartozó társaságok saját szervezeti és működési jellemzőit leíró dokumentum. Célja a
stratégia megvalósítását szolgáló szervezeti struktúra rögzítése, az egyes
szervezeti egységek főbb feladatainak meghatározása és a belső működés
alapjainak lefektetése.
– Belső szabályzat (BSz): A csoportszintű szabályzat által nem érintett, illetve a
csoportszintű szabályzatok által társasági hatáskörbe utalt területek magas
szintű, átfogó, illetve a folyamatalapon nem szabályozható területek leíró
jellegű szabályozásaként szolgáló szöveges dokumentum.
– Folyamatutasítás (FU): Társaságok belső szabályozó dokumentuma, amely
meghatározott működési folyamat egymást követő tevékenységeit, lépéseit folyamatmodellben rögzíti, és a társaság szervezeti egységei közötti egy
értelmű felelősség- és hatáskör-megosztást tartalmazza.
– Munkautasítás (MU): A munkautasítás a belső társasági szabályozási hierarchia következő szintje, amely a napi operatív munkavégzés részletes szabályozására szolgáló, lehetőség szerint folyamatalapú utasítás.
Az MVM Csoport tagjainak dokumentációs rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2015
szabvány előírásain, illetve a rájuk vonatkozó szabványok, jogszabályok követel-
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ményein túl az uralmi szerződések és a csoportszintű szabályozók határozzák
meg. A csoportszintű szabályzatokat az MVM Zrt. Igazgatósága hagyja jóvá. Ezen
dokumentumok, valamint a többi csoportszintű szabályozó dokumentum elvárásai épülnek be a társaságok saját dokumentációs rendszerébe.

Felelős vállalatirányítási rendszer

A

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

A LEGFŐBB DÖNTÉSHOZÓ SZERV

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

A Felügyelő Bizottság feladata, hogy az Egyedüli Részvényes nevében az ügyvezetést a társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. A Felügyelő Bizottság
legalább három, legfeljebb hat tagból áll. Elnökét és tagjait az Egyedüli Részvényes
választja. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést,
amely az Egyedüli Részvényes kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik, ezzel ös�szefüggésben a véleményét a Felügyelő Bizottság köteles az Egyedüli Részvényes
elé terjeszteni. Az MVM Zrt. Felügyelő Bizottsága 2018. év végén 5 tagú volt:

• elnök: dr. Virág Miklós
• tagok: dr. Benkő Tamás János, dr. Lenkei Mirtill,

az egyes ülések között 2 hónapnál hosszabb idő nem telhet el. Az Igazgatóság
dönt mindazon ügyekben, amelyeket a Polgári Törvénykönyv és az MVM Zrt.
Alapszabálya a kizárólagos hatáskörébe utal. Ez utóbbi jogkörök – hasonlóan az
egyedüli részvényes kizárólagos döntési jogosítványaihoz – alapvetően a társaság
gazdálkodása feletti ellenőrzést, illetve az Igazgatóság csoportszintű irányítással
kapcsolatos feladatainak ellátását hivatottak biztosítani. Az Igazgatóság jogosult
arra, hogy kialakítsa a társaság munkaszervezetét. Az MVM Zrt. Igazgatósága a
2018. év végén 7 tagú volt:

• elnök: Kóbor György
• tagok: dr. Cseh Tamás Zoltán, dr. Galambos Dénes, Pekárik Géza,
Kádár Andrea Beatrix, dr. Murányi Ernő, Inámi-Bolgár Rita

Fürchtné Bodrogi Karolina, Bilinszky Péter

ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

Az egyedüli részvényes által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről,
amelynek során mindenekelőtt azt kell megállapítania, hogy a gazdasági társaság
számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá
megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

AZ IGAZGATÓSÁG

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb
hét tagból áll. Tisztségük betöltésének feltétele a személyekkel szemben támasztott jogszabályi előírások teljesítése, valamint a Ptk. és az Alapszabály által előírt
összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelés. Elnökét és tagjait az egyedüli
részvényes választja és hívja vissza. Az Igazgatóság évente legalább 6 ülést tart, és
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Az Igazgatóság a tárgyidőszakban 13 alkalommal tartott ülést, 28 alkalommal pedig írásbeli határozathozatal útján határozott. A 2018. üzleti évben az Igazgatóság
245 határozatot hozott. Az Igazgatósági határozatok téma szerint az alábbi csoportokba sorolhatók:

• Ügyrendi jellegű határozatok (Pl.: jegyzőkönyv elfogadás, napirendi pont felvétel);
• Az ülések napirendi pontjaihoz kapcsolódó érdemi határozatok, ezen belül:
– Az Egyedüli Részvényes jóváhagyását igénylő témák;
– Az MVM Csoportba tartozó leányvállalatok feletti tulajdonosi joggyakorlás
körébe tartozó határozatok;
– Az MVM Zrt. és az MVM Csoport irányításával, illetve irányítási struktúrájával
kapcsolatos döntések;
– Az MVM Zrt. és az MVM Csoport felett megvalósuló ellenőrzési feladatok
teljesítésével kapcsolatos és a hatékonyabb működés biztosítása érdekében
meghozott határozatok;
– Egyéb témakörben (szervezeti kérdések, cégjegyzési jog, az Igazgatóság saját tevékenységének értékelése stb.) hozott határozatok.
Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a Felügyelő Bizottság számára írásbeli tájékoztatást adott.

102-28

A VEZÉRIGAZGATÓ

A vezérigazgató az MVM Zrt. első számú vezető állású munkavállalója, aki – a társaság belső szabályozásában rögzített keretek között – ellátja a társaság ügyvezetését és biztosítja a társaság operatív vezetését azokban az ügyekben, amelyek
nem tartoznak az Egyedüli Részvényes és az Igazgatóság hatáskörébe.
A vezérigazgató minden esetben tagja az Igazgatóságnak. Amennyiben a vezérigazgató igazgatósági tagsága bármely okból megszűnik, úgy azzal egyidejűleg
megszűnik vezérigazgatói kinevezése is.
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Amennyiben az Egyedüli Részvényes a társaság vezérigazgatóját az Igazgatóság
elnökének is megválasztja, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára. Vezérigazgató 2018. év végén: Kóbor György
Az MVM Zrt. gazdasági irányítását a gazdasági vezérigazgató-helyettes látja el,
míg a környezeti témáért – a jogi és integrált vállalatirányítási vezérigazgató-helyettes felügyelete alatt – az EBKM (HSEQ) igazgató és szervezeti egysége, a társadalmat érintő témákért a kommunikációs igazgató, illetve a humánerőforrás vezérigazgató-helyettes felelős. Az említett felelős vezetők feladataikat a Szervezeti
és Működési Szabályzat rendelkezései szerint látják el. A témák felülvizsgálata
évente, a jelentéstételi időszakban a Jelentés készítésekor zajlik.

102-20
102-29
102-31

A gazdasági vezérigazgató-helyettes szervezetén keresztül a tulajdonosi elvárások szerint tervezi és irányítja az MVM Csoport gazdálkodását, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítja a vállalatcsoport gazdasági és elszámolási folyamatainak működését és fejlesztését. A gazdasági vezérigazgató-helyettes a 2018.
év folyamán ellátta a csoportszintű szabályozó dokumentumokban megfogalmazott likviditáskezelési, finanszírozási, pályázatmenedzsment, számviteli, adózási,
partner- és pénzügyi kockázatkezelési, konszern-, üzleti- és szolgáltatás kontrolling területeken a társaságok és a belső szolgáltatók szakmai irányítását. Gyakorolta a csoportszintű szabályozó dokumentumokban foglalt jogköröket, és elvégezte a folyamatszponzori feladatokat a szakterülethez tartozó folyamatszabályzatok
vonatkozásában. Ellenőrizte a felügyelete alá tartozó társaságoknál a kapcsolódó
stratégiai mutatószámok teljesítését. Szakmai irányítást és felügyeletet gyakorolt
az MVM Csoportba tartozó társaságok felett.
Az EBKM (HSEQ) igazgató – a jogi és integrált vállalatirányítási vezérigazgató-helyettes felügyelete alatt – irányítja az MVM Zrt. jogszabályokból fakadó környezetvédelmi feladatainak és kötelezettségeinek ellátását, valamint biztosítja, hogy az
MVM Zrt. szerződéseiben a környezetvédelmi szempontok az elvárt mértékben
érvényesítésre kerüljenek. Felelős az évente kiadásra kerülő Integrált Jelentés elkészítéséért.
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A humánerőforrás vezérigazgató-helyettes kapcsolatot tart a szociális partnerekkel, így különösen az MVM Csoport szakszervezeteivel és üzemi tanácsaival, képviseli a vállalatcsoportot a kollektív szerződéssel, üzemi megállapodással és a bértárgyalással kapcsolatos egyeztetéseken. A humánerőforrás vezérigazgató-helyettes felelősségi körei közül külön kiemelendő az MVM Csoport Etikai kódexében
foglalt rendszerek, valamint a csoportszintű Etikai Bizottság működtetése. A kommunikációs igazgatóval együttműködve a humánerőforrás vezérigazgató-helyettes felel a belső kommunikáció HR vonatkozású feladatainak végrehajtásáért.
A kommunikációs igazgató a társadalmi felelősségvállalási tevékenységgel összefüggő, az MVM Zrt. és az MVM Csoport érdekkörébe tartozó, valamint csoportszintű döntések végrehajtását irányítja és felügyeli.

Összeférhetetlenség
102-25

A

z összeférhetetlenségek elkerülése érdekében az MVM Csoport a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit alkalmazza. E tárgyban csoportszinten az Etikai Kódex, a Kollektív Szerződés, valamint a beszerzési
tevékenységet szabályozó csoportszintű szabályzat tartalmaz előírásokat a munkavállalókkal szemben. Az egyes társaságok vonatkozásában a létesítő okiraton
felül – a csoportszinten érvényesülő szabályokkal összhangban – a társasági kollektív szerződések, illetve a belső szabályozó dokumentumok rögzítenek előírásokat az összeférhetetlenséggel kapcsolatban.

Cégjegyzés
102-18
102-22
102-23

A

társaság cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai, illetve az Igazgatóság által cégjegyzésre felhatalmazott munkavállalók jogosultak. A társaság cégjegyzésére
az Alapszabályban meghatározottak figyelembevételével kizárólag együttes cégjegyzési jog gyakorlásával van lehetőség, a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.
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Értékek

A

z MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít tevékenysége jogszabályi, erkölcsi,
etikai vonatkozásaira. Az MVM Csoport működése a tisztesség, a törvényeknek és a tulajdonosi elvárásoknak való szigorú megfelelés alapelveire épül. Eredményes tevékenységének, valamint hazai és nemzetközi elismertségének, jó hírnevének záloga munkatársainak tudása, tapasztalata, tehetsége, kiemelkedő teljesítménye, vállalatcsoport iránti elkötelezettsége és az MVM Csoport által vallott
értékek érvényesítése. Az üzleti partnereinkkel, valamint a kormányzati és felügyeleti szervekkel kialakult bizalmi kapcsolatot csak a munkavállalók kötelezettségvállalásával, személyes tisztességével lehet hosszú távon megőrizni.

102-16
102-17

ETIKAI KÓDEX

A köz szolgálata – beleértve a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságoknál végzett munkát is – önmagában erkölcsi értékkel bír, de magas erkölcsi
követelményeket is támaszt az arra vállalkozóval szemben. Ez egyrészt az általánosnál szigorúbb mércét jelent az általános erkölcsi követelményeknek való megfelelést tekintve, másrészt azonban olyan hivatásetikai elveknek való megfelelést is,
amelyek csak a köz szolgálatában állókra vonatkoznak. Mindezen célok megvalósításában komoly szerepet játszik az MVM Csoport Etikai Kódexe, illetve a Kódex
betartásához és a vitás ügyek rendezésének segítségére felállított Etikai Bizottság.
Az MVM Csoport 2012. óta rendelkezik Etikai Kódexszel. Az MVM Zrt. Igazgatósága által csoportszintű szabályzat formájában elfogadott és hatályba léptetett Kódex részletesen szabályozza a szervezeti integritást érintő etikai vagy jogszabály
szerinti működésre vonatkozó javaslatok kezelését.
Az MVM Csoport az Etikai Kódex megalkotásával is kifejezésre juttatja, hogy magáénak tekinti, és zsinórmértékként követésre ajánlja mindazon morális értékeket
és elveket, amelyek hozzájárulnak az emberi kapcsolatok megerősítéséhez és mi-
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nőségének javításához, a legjobb tudás szerinti szakmai munkavégzéshez, a közös célok megvalósításához, saját hagyományai és jó hírneve, szakmai és intézményi integritásának megóvásához és növeléséhez.

2018-ban a csoportszintű szabályozás konszolidációjának egyik utolsó elemeként
az MVM Csoport Etikai Kódexe – annak módosítását követően – integrálódott a
Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzatba.

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

A 2018-as változtatás fő célja az eddigi követelményrendszer és etikai eljárásrend
újragondolása, életszerűbbé tétele volt – hazai nagyvállalatok (MOL, MÁV, OTP)
példájának figyelembevételével –, az MNV Zrt. által korábban meghatározott normák megtartása mellett. Az Etikai Kódexbe beépültek a rendszeres oktatás és az
etikai ügyekre vonatkozó visszamérés, illetve az ezekhez kapcsolódó utókövetés
szabályai.

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

Az MVM Csoport Etikai Kódexe olyan magatartási szabályokat, elveket és értékeket rögzít, amelyek elősegítik az MVM Csoport hiteles és felelősségteljes működését, valamint általános igazodási pontként a jogi normákon túlmutató követelményeket jelentenek, amelyek betartása valamennyi munkatárstól elvárt.
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Annak érdekében, hogy az MVM Csoport megfelelhessen a magával szemben
támasztott elvárasoknak, elismeri munkatársai, a társadalom és a környezet fontosságát, valamint fontosnak tartja az alapértékek képviseletét nevezetesen: megbízhatóság, hitelesség, biztonság, stabilitás, értékteremtés, nyitottság, kölcsönös
tisztelet, társadalmi felelősségvállalás, integritás, kreativitás, kitartás, csapatszellem, korrupcióellenesség.
Az Etikai Kódex ismerteti az MVM Csoport által követett etikai normákat az egészségvédelem, biztonság és környezetvédelem; az egyenlő bánásmód; a magánszféra és a személyes adatok védelme; a kormányzati kapcsolatok; a beszállítók, üzleti partnerek; a versenytársak, valamint a helyi közösségek, civil társadalom, tudományos élet, társadalmi felelősségvállalás területén.

mertesse a munkavállalókkal. Az új munkavállalók belépő oktatáson tájékoztatást
kapnak az Etikai Kódex rendelkezéseiről. Az Etikai Kódex megértését és elsajátítását az MVM Csoport Etikai Kódex című e-learning tananyag és teszt segíti, amely az
SAP Tanulmányi Portálján keresztül érhető el az MVM Csoport társaságai, munkavállalói számára.
Az MVM Csoport Etikai Kódexe közvetlenül elérhető a dolgozók részére az intranet hálózaton, ahol elérhetők továbbá az Etikai Bizottsággal és az etikai tárgyú
bejelentésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, illetve a bejelentésre nyitva
álló módozatok, közvetlen elektronikus bejelentési lehetőséggel.

ETIKAI BIZOTTSÁG

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

ETIKAI ISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSA

Az elismert vállalatcsoport valamennyi munkavállalójának munkajogi kötelezettsége az Etikai Kódex, mint csoportszintű szabályzat rendelkezéseinek betartása.
Az MVM Csoport törekszik arra, hogy mind szóbeli, mind elektronikus alapú oktatások formájában az etikai megfeleléssel kapcsolatos ismereteket átadja, megis-
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Az MVM Csoport működése során nemcsak a hatályos korrupcióellenes jogszabályok szerint jár el, hanem a 2012-ben létrehozott saját Etikai Kódexének rendelkezési alapján is, mely többek között részletesen szabályozza a munkavállalóktól elvárt viselkedési és etikai normákat, valamint a szervezeti integritást érintő etikátlan vagy jogszabályba ütköző ügyek kezelésének mechanizmusát.
Az MVM Csoport az Etikai Kódexben foglalt irányelvek gyakorlatba történő átültetésének elősegítésére, az Etikai Kódex rendszeres felülvizsgálatára, a vitatott esetek eldöntésére, illetve a szabályok megsértésének megállapítására Etikai Bizottságot hozott létre. Az Etikai Bizottság elsődleges tevékenysége az Etikai Kódexben meghatározott célok érdekében a hozzá benyújtott etikai tárgyú panaszok
elbírálása, állásfoglalás kiadása arra vonatkozóan, hogy az adott ügyben érintett
személy megsértette-e az Etikai Kódexben foglaltakat, továbbá elvi állásfoglalások kialakítása, valamint a vitás kérdésekben az Etikai Kódex értelmezése, szükség
esetén javaslattétel annak módosítására.
Az Etikai Bizottság pártatlanul, az Etikai Kódex szellemében, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, állásfoglalását az adott ügy körülményeinek alapos
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feltárása után, a korábban hozott véleményeihez igazodó következetességgel
alakítja ki. Az Etikai Bizottság kiemelt feladata a bejelentések megvizsgálása. A jelentések adminisztratív kezelését a csoportszintű etikai felelős látja el, különös figyelemmel a bizalmas adatkezelésre. A Bizottság ügyrendjét az Etikai Kódex függeléke tartalmazza.

BEJELENTÉS

Az MVM Csoport munkavállalói, üzleti partnerei és harmadik személyek névvel,
vagy anonim módon külön erre a célra fenntartott telefonos bejelentővonalon,
postai úton vagy személyesen jelezhetik azt, ha olyan cselekedet jut a tudomásukra, amely feltehetően sérti az Etikai Kódex valamely rendelkezését. A bejelentések minden esetben a csoportszintű etikai felelőshöz érkeznek.

Abban az esetben, ha egy munkavállalónak etikai jellegű tanácsadásra lenne
szüksége, vagy bármilyen kérdés merülne fel valakiben az etikai követelmények
értelmezése kapcsán, ugyanezen csatornákon keresztül érdeklődhet a csoportszintű etikai felelőstől.
A központi bejelentővonal a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó magyar
jogszabályok alapján működik. A bejelentést tevő munkatárs és az érintett munkatársak adatait bizalmasan kell kezelni és az MVM Csoportnál egyetlen munkavállalót sem érhet hátrány vagy bármilyen egyéb diszkrimináció annak következtében, hogy jóhiszemű módon szolgáltat ilyen információt.

Politikák és szabályzatok
KORRUPCIÓELLENES POLITIKA

A

z MVM Csoport törekszik arra, hogy beszállítóival és üzleti partnereivel olyan
kapcsolatot alakítson ki, amely a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul.
Ennek érdekében csak jó hírű vállalatokkal, megfelelő képességekkel, szaktudással és referenciákkal bíró személyekkel lép kapcsolatba. Az üzleti kapcsolatok során jóhiszeműen és tisztességes módon, a törvényeket és előírásokat betartva jár
el, csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használja. A beszállítók kiválasztása azok üzleti ajánlatainak tartalma és korábbi referenciáik alapján történik,
kerülve az összeférhetetlenséget, illetve bármilyen, a kiválasztás befolyásolását
célzó kivételezést. A vállalatcsoport zéró tolerancia elvét alkalmazza a korrupció
minden módozatára vonatkozólag. Részletes szabályzatok határozzák meg a beszállítókkal történő üzletkötés menetét, a szállítók minősítése szigorú szempontrendszer szerint történik. Új beszállítókkal való szerződéskötés előtt több terület a
saját szempontrendszere alapján minősíti a beszállító jelölteket és csak abban az
esetben kerül a szerződéskötésre sor, ha minden egyes – a vizsgálatban részt vett
– szervezeti egység pozitív módon minősítette a beszállítót. Az MVM Csoport
törekszik arra, hogy mind szóbeli, mind elektronikus alapú oktatások formájában
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a korrupció jelenségével kapcsolatos ismereteket átadja és az ellene való küzdelem formáival megismertesse a munkavállalókat. Ennek érdekében – többek között – minden új belépőnek el kell végeznie egy elektronikus alapú biztonságtudatossági tanfolyamot, mely humán- és információbiztonsági ismereteket tartalmaz, és amelynek egyik modulja kizárólag a korrupció jelenségével foglalkozik.
A munkatársak kötelesek írásban bejelenteni a munkáltatói jogokat gyakorló vezetőnek, ha ők vagy közeli hozzátartozójuk (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) a munkáltatóval
rendszeres gazdasági kapcsolatban áll, illetve a munkáltatóéhoz hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságnak korlátlanul felelős tagja, többségi-,
meghatározó tulajdonosa, vezető tisztségviselője, vagy a teljesítésbe bevont
munkatársa, megbízottja, alvállalkozója, tanácsadója vagy a jövőben az kíván lenni. A Társaság munkatársa e minőségében nem vehet részt olyan gazdasági társaság vagy egyéb szervezet pályázatának elbírálásában, amelyben neki vagy hozzátartozójának tulajdonosi vagy egyéb érdekeltsége, illetve vezető tisztsége van. Az
érintett az összeférhetetlenségi ok keletkezését haladéktalanul köteles bejelenteni és az összeférhetetlenséget megvalósító cselekménytől, intézkedéstől tartózkodni. Az MVM Csoport munkatársa munkaviszonyának fennállása alatt nem dolgozhat együtt, illetve nem végezhet szolgáltatást azon társaságok, vagy személyek számára, akivel az MVM Csoporton belüli munkakörével összefüggésben is
kapcsolatban áll.
Az összeférhetetlenségi vizsgálat kiterjed a felvételi eljárásban résztvevő pályázókra és a beszállítókra egyaránt. További korrupcióellenes lépés a felvételre jelentkező leendő munkavállalók biztonsági szempontú átvilágítása. A folyamat
részét képezi a biztonsági beszélgetés, referenciák, a múltban előforduló esetleges negatív események felderítése és ellenőrzése is.
205-3

2018-ban az MVM Zrt.-nél és tagvállalatainál belső normák, szabályok megsértésének gyanúja miatt folytak és jelenleg is folynak belső vizsgálatok, azonban korrupciós bűncselekmény nem történt, illetve korrupciós cselekmények elkövetésének gyanúja miatt hivatalos eljárás nem indult.
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A VERSENYELLENES VISELKEDÉS MEGAKADÁLYOZÁSA

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

VE103-1
VE103-2
VE103-3
206-1

Az MVM Csoport képviselteti magát a szakmai és iparági szövetségekben, szervezetekben, együttműködésekben, azok működésében aktívan részt vesz, egyidejűleg szem előtt tartva a vállalatcsoport érdekeinek képviseletét. A képviseletet
ellátó munkavállalók előzetes vezetői felhatalmazás alapján végzik ezen tevékenységüket. Az MVM Csoport minden munkavállalójától jogkövető magatartást,
a jogszabályok, a csoportszintű és belső szabályozó dokumentumok rendelkezéseinek betartását, az MVM Csoport érdekeivel és etikai normáival összhangban
álló tevékenységet vár el és kér számon.
Az MVM Csoport Szervezeti és Működési Szabályzata a nagykereskedelmi energiapiacokon való átlátható és integráns eljárása érdekében REMIT Bizottságot hozott létre, az egyéni versenyt támogató magatartásokra vonatkozó elvárásokat
részletesen a vállalatcsoport etikai szabályzata tartalmazza.
A megközelítés hatékonyságát jelentő konkrét mechanizmus, hogy az üzletfelektől kapott üzleti ajándékot, figyelmességet éves szinten maximum 30.000 Ft-ot
nem meghaladó értékben lehet elfogadni azzal, hogy az ajándékot rögzíteni kell
az etikai szabályzat ajándékregiszterében, és minden esetben a közvetlen felettes
dönt az etikailag megfelelő lépésről (pl. az ajándék visszautasítása, felajánlás).
Továbbá minden olyan, a versenytársakkal, az ügyfelekkel vagy a beszállítókkal tervezett üzleti kapcsolathoz, amely kapcsán felmerülhet az összeférhetetlenség gyanúja, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásos, előzetes engedélye szükséges.
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KÖRNYEZETI POLITIKA
KVM103-1
KVM103-2
KVM103-3

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

· a villamos- és hőenergia termelése során támogatja az EU elvárásainak megfe·
·
·

·
·
·
·
·

lelően kitűzött nemzeti klímapolitikai célok elérését, valamint a Nemzeti Energiastratégiában foglaltak megvalósítását;
folyamatosan megfelel a tevékenységeire vonatkozó (hazai és EU-s) jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági és belső előírásoknak és ezt partnereitől is
elvárja;
Magyarország energiaiparának meghatározó szereplőjeként partnerei és a többi piaci szereplő előtt példát mutat a tevékenységi körébe tartozó, környezetvédelmet érintő területeken;
tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásait folyamatosan figyelemmel kíséri, részt vesz az „elérhető legjobb technika” kialakításában és annak alkalmazásával törekszik a negatív hatások megelőzésére és a kockázatok elfogadható
szintre való csökkentésére;
feltárja, szabályozza és folyamatosan megfigyeli azokat a kritikus tevékenységeket, amelyek jelentős mértékű tényleges vagy potenciális hatást fejtenek/fejthetnek ki a környezetre;
környezetvédelmi teljesítményének folyamatos ellenőrzésével és fejlesztésével
az energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának
észszerűsítését célozza meg;
a felhagyott telephelyek rekultivációinak, a területek újrahasznosításra való alkalmassá tételének tekintetében a legnagyobb gondossággal jár el;
az éves fenntarthatósági teljesítményt bemutató jelentésével rendszeresen tájékoztatja érdekelt feleit tevékenységeinek környezeti hatásairól, illetve az elért
eredményeiről;
folyamatosan fejleszti a munkatársak szakmai felkészültségét, gondoskodik a
fenntartható fejlődés és a környezet védelme iránti elkötelezettségük, környezettudatosságuk fejlesztéséről;
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· folyamatos párbeszédet folytat az érdekelt felekkel, együttműködik a közigazgatási szervekkel és valamennyi hatósággal a környezetszennyezés, valamint a
veszélyhelyzetek megelőzése és elhárítása érdekében;
· részt vállal a környezetvédelmi/fenntarthatósági célú társadalmi kezdeményezésekben;
· támogatja a társaságainál a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetését,
valamint fejlesztését.
A csoportszintű politika a vállalatcsoport minden tagjára érvényes. Az MVM Csoport rendszeresen felülvizsgálja a környezeti politikának való megfelelést.

KÖRNYEZETI MEGFELELÉS

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

MVM-8

Az MVM Csoport tagvállalatainak vezetői elkötelezettek a környezetvédelemmel
kapcsolatos megfelelés folyamatos fenntartásában és fontosnak tartják az MVM
Csoportról és annak tagjairól kialakult pozitív tapasztalat és kép megőrzését. A
vezetői megközelítés értékelése az adott projektek sikeressége és a kapcsolódó
gazdasági és technológiai számítások alapján történik.
Az MVM Csoportban 16 társaság működtet az MSZ EN ISO 14001-es szabvány szerinti Környezetközpontú Irányítási Rendszert (KIR), mely rendszereket folyamatosan
fejlesztenek. A társaságok vezetősége felel a környezetközpontú irányítási rendszer
eredményességéért. A Környezetközpontú Irányítási Rendszer egyik alapvető jellemzője a környezetvédelmi tevékenység folyamatos fejlesztése. A folyamatos fejlesztés a környezeti célok elérésével és a KIR, vagy bármely összetevője általános
fejlesztésével érhető el. Az alábbi tagvállalatok rendelkeznek KIR rendszerrel:
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MVM Zrt.

MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.

Vértesi
Erőmű Zrt.

MAVIR Zrt.

Magyar
Földgáztároló Zrt.

MVM OVIT Zrt.

MVM ERBE Zrt.

ATOMIX Kft.

MVMI Zrt.

MVM GTER Zrt.

Rába
Energiaszolgáltató Kft.

NKM Oroszlányi
Szolgáltató Zrt.

NKM
Áramszolgáltató Zrt.

NKM É-D
Földgázhálózati Zrt.

NKM
Földgázhálózati Kft.

307-1
102-11

NKM
Áramhálózati Zrt.

Az MVM Csoport környezetvédelmi megfelelőség iránti elkötelezettségét, valamint a vezetők hozzáállásának eredményét is mutatja, hogy 2018-ban nem fordult elő olyan eset, amelyben a környezetvédelmi jogszabályokat és szabályozásokat megsértették volna.
Az MVM Csoport kiemelt hangsúlyt fektet a társadalmi, környezeti, jogszabályi
megfelelésre, melynek értelmében a tulajdonába tartozó területeken – az elővigyázatosság elvének figyelembevételével – pl. kármentesítés végzésével járul
hozzá környezetünk állapotának javításához.
Az MVM Zrt. a Lőrinci erőművi telephelyén a 2016-ban feltárt történelmi, 40-50
évvel ezelőtti tevékenységből származó szennyezéssel kapcsolatban 2017-ben
elvégezte a kármentesítési feladatokat, a szennyezett talajt és műtárgyakat ártalmatlanításra elszállíttatta. 2018-ban benyújtotta a kármentesítés záródokumentációját, amelyet a Hatóság elfogadott és ugyanebben a határozatban előírta, a korábban szennyezett területen az ún. „D” célállapot határértékek (TPH [összes ásványi szénhidrogén] vegyületekre, naftalinokra és összes PAH-ra [policiklusos aromás
szénhidrogének]) betartásának ellenőrzésére egy talajvízfigyelő-kúthálózat kiépítését és üzemeltetését. A talajvíz monitoring hálózat 2 darab kútpárral 2018 év
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folyamán elkészült, és rendelkezik a működéséhez szükséges vízjogi engedélyekkel. Az első évben a talajvíz mintavétel során a vizsgált komponensekre határérték-túllépés nem volt. A talajvíz monitoring időszak előreláthatóan 2022 év végéig tart. A szennyezéssel érintett területről vett minták degradációs vizsgálata alapján megállapítható volt, hogy a fellelt szennyezés a terület korábbi tulajdonosának
40-50 évvel ezelőtti tevékenységéből származik, így a szennyezés nem hozható
összefüggésbe a telephelyen jelenleg végzett tevékenységekkel.
Az NKM Csoport földgáz-, villamosenergia- és távhőszolgáltatást végző társaságai
kiemelt figyelmet fordítanak a környezeti megfelelés biztosítására. 2018-ban nem
fordult elő olyan eset, amelyben a környezetvédelmi jogszabályokat és szabályozásokat megsértették volna.
Az NKM Csoportba tartozó társaságok tulajdonában lévő telephelyeken az elővigyázatosság elvének figyelembe vételével kármentesítés elvégzésével járul hozzá
környezetünk állapotának javításához. Az NKM Áramszolgáltató Zrt. az egykori szegedi gázgyár és erőmű területén elvégezte a műszaki beavatkozást és 2018-ban
benyújtotta a kármentesítési monitoring záródokumentációt. A hatóság a dokumentációt elfogadta és előírta a kármentesítési utómonitoring folytatását. A hatóság előírása alapján jelenleg folyik a terület talaj és talajvíz állapotának megfigyelése.
Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a dél-pesti (Koppány és Gubacsi utca) telephelyeken és az egykori Óbudai gázgyár területén végez kármentesítést. A dél-pesti telephelyek Budapest IX. kerületének déli részén a ferencvárosi vasúti pálya déli oldalán helyezkednek el, a Külső-Mester út és a Gubacsi út közötti területen. Környezetükben a pályaudvar, a korábbi sertésvágóhíd ingatlana, és a Tesco
bevásárlóközpont található. A terület nyugati oldalán a Gubacsi úton túl az I. számú Légszeszgyár működött. A telken 1899–1923 között az ún. Ferencvárosi II.
számú légszeszgyár (ferencvárosi gázgyár) működött, épületei 1927-ben még
álltak. A Koppány utcai telephelyen megtörtént a műszaki beavatkozás és a műszaki beavatkozási záródokumentációt és a kármentesítési monitoring tervet a
környezetvédelmi hatóság 2018-ban elfogadta. A hatósági előírások alapján a te-
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lephelyen a talajvíz megfigyelése zajlik kármentesítési utómonitoring keretében.
A Gubacsi úti telephelyen önkéntes tényfeltárás keretében 2016-ban megtörtént
a talaj- és talajvíz-szennyezés feltárása, melynek záródokumentációját a hatóság
elfogadta. A telephelyen jelenleg a talajvíz rendszeres vizsgálata folyik a kármentesítési utómonitoring keretében.
Az egykori Óbudai Gázgyár területén ismert szennyezés az 1913-tól 1987-ig tartó
városigáz-gyártásnak tudható be. A felmérések során városi gázgyártás, szénkokszolás és kőszénkátrány feldolgozás okozta szennyezést azonosítottak. Részleges
kárenyhítési tevékenységként, a gáztartó tartályok elbontása után visszahagyott
alapok és az abban tárolt veszélyes anyagok (gázmassza, gázmasszával szennyezett talaj és talajvíz), valamint a Száraztisztító épület pincetömbjében feltárt veszélyes hulladék kitermelése, elszállítása és ártalmatlanítása már megtörtént. Az
NKM Földgázszolgáltató Zrt. és jogelődje 2011 óta kiemelt projektként kezeli a
terület szennyezettségének megszüntetését és mindent elkövet, hogy a kármentesítés folyamatának legjelentősebb, záró elemét képező, komplex műszaki beavatkozást mielőbb el tudja végezni.

KOCKÁZATKEZELÉSI POLITIKA
102-15
102-30

Az MVM Csoport nemzeti tulajdonú vállalatcsoportként a prudens működés elvét követve, alapvetően alacsony kockázat felvállalására törekszik, ugyanakkor a
stratégiai célkitűzései kapcsán olyan új helyzetekkel szembesül, ahol más, korábban nem ismert kockázatok is megjelenhetnek. Az MVM Csoport vezetése ezért
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felmerülő kockázatokat beazonosítsa és
szisztematikusan kezelje. A kockázatkezelés célja az MVM Csoport hosszú távú
sikeres működésének támogatása az kockázatok feltárásával és a megfelelő válaszlépések meghatározásával. Nem lehet cél az összes kockázat teljes kiküszöbölése – mivel azok az üzletmenet természetes velejárói –, sokkal inkább annak
a munkakörnyezetnek a kialakítása, ahol a várható kockázatok nem veszélyeztetik az MVM Csoportot stratégiájának megvalósításában és üzleti céljainak eléré-
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sében. Az MVM Csoport kockázatkezelési eszközeinek középpontjában a kockázatok és a lehetőségek közötti helyes egyensúly, illetve a kockázatok természetével és mértékével arányos kezelési módok alkalmazása áll.
A kockázatok eredményes kezelésének kiemelt jelentősége van a vállalatcsoport
növekedésének és sikerességének szempontjából, emellett hozzájárul az MVM
Csoport jó hírnevének fenntartásához.

A vállalatcsoportot érintő főbb kockázatok
Az MVM Csoport kockázatkezelési tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít az
alábbi témakörökre:

·
·
·
·
·
·
·
·

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

A stratégiai szintű kockázatok kezelése
Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a stratégiai szintű kockázatok azonosítására, elemzésére és visszamérésére. A stratégiai szintű kockázatokat az MVM Zrt.
Integrált Kockázatkezelési (ERM) szakterülete vezetői interjúk segítségével méri fel.
Az MVM Zrt. felső vezetése számára készülő kockázatkezelési beszámoló biztosítja a legjelentősebb kockázatok felügyeletét, a naprakész kockázatcsökkentő intézkedések meglétét és rendszeres nyomon követését.
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Pénzügyi és partnerkockázatok kezelése

· Tömegáru-kockázat: Az MVM Csoport tömegáru-kockázatai jellemzően a villamos energia, földgáz, olajtermék, CO2-kvóta és szén kereskedelmi tevékenységével összefüggésben keletkeznek.
Partnerkockázat: Az MVM Csoport partnerkockázatai jellemzően az üzleti (pl.
kereskedelmi, banki, biztosítói, befektetői és egyéb) partnereivel folytatott tevékenységével összefüggésben keletkeznek.

Az MVM Csoport tevékenysége kapcsán számos pénzügyi kockázattal szembesül
(kamat-, deviza-, tömegáru-, illetve partnerkockázat), melyek hatással lehetnek a
vállalatcsoport teljesítményére, eredményességére.

·

A kockázatkezelési politikával összhangban az MVM Zrt. Kockázatkezelési Osztályának feladata, hogy a társaságokkal együttműködve meghatározza a pénzügyi
kockázatkezelési és partnerkockázat-kezelési keretrendszer MVM Csoportszintű
alapelveit, módszertani megközelítéseit, és definiálja az egyes MVM Csoportszintű és társasági szereplők felelősségi és hatáskörét.

A kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységek

Minden társaság azonosítja a tevékenysége során felmerülő kockázatokat. Az azonosított és számszerűsített kockázati kitettségeket csoportszinten az MVM Zrt.
aggregálja és bemutatja a menedzsmentje felé. Az azonosítandó kockázatok az
alábbi kategóriákba sorolhatók, főbb jellemzőik szerint:

· Kamatkockázat: Az MVM Csoport kamatkockázatai jellemzően a külső adóssá·

gának kezelésével összefüggésben keletkeznek.
Devizakockázat: Az MVM Csoport devizakockázatai jellemzően valamely forinton kívüli fizetőeszközben megvalósuló ügyleteivel összefüggésben keletkeznek.
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Az MVM Zrt. kiemelten foglalkozik a kockázatok azonosításával, kezelésével, melynek során számba veszi a szervezet külső és belső környezetét, változásait, az érdekelt felek elvárásait, valamint követelményeit. A kockázatokkal és azok kezelésével több szakterület is foglalkozik. A kockázatkezelési szakterület figyelemmel
kíséri a pénzügyi kockázatokat, a szerződéskötési folyamatban mind a vevői, mind
a szállítói oldalon számba veszi a partner kockázatokat. A folyamatokért felelős
vezetők az üzleti folyamatokban tekintik át a kockázatokat és építik be a szabályozóikba a kezelési kontrollokat az ERM, illetve a minőség- és folyamatmenedzsment szakterület módszertani segítségével. Az MVM Zrt. a működési területeit
érintő szabályozó dokumentumok céljához kapcsolódóan azonosított kockázatokat, valamint a kezelésükre meghatározott kontrollokat nyilvántartja és folyamatosan felülvizsgálja.
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GAZDÁLKODÁS
Az MVM Csoport gazdálkodását bemutató fejezetben a Nemzeti Közművek gazdasági adatai a 2018. 07. 31-ig tartó időszakban 50%-kal, míg 2018. 08. 01-jétől
100%-kal szerepelnek (08.01-ig közös vezetésű vállalkozás, utána leányvállalat).

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

A

fenntartható gazdasági fejlődés az MVM Csoport számára nem csak a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés céljából fontos. Az elvei, amelyek az ENSZ
által megfogalmazott fenntartható fejlődési célokban (SDG-k) tükröződnek, a vállalatcsoport számos stratégiai célkitűzésének is alapjául szolgálnak egy jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport kialakítása érdekében. A 2018. évi fejlesztések, illetve
operatív intézkedések visszaigazolják, hogy az MVM Csoport a fenntartható gazdálkodást nem csupán stratégiai szinten tartja fontosnak, hanem a gyakorlatban is sikeresen meg tudja valósítani. A kereskedelem melletti másik fő tevékenysége, azaz
az energiatermelés révén, az MVM Csoport jelentősen hozzájárul a hazai megfizethető és fenntartható energiaszolgáltatáshoz (7. SDG), mivel folyamatosan bővíti
azon energiát termelő egységek portfólióját, amelyek ezt a célt szolgálják. A 2018.
évi fejlesztések közé sorolható az évente folyamatosan bővülő napenergiát hasznosító erőmű kapacitás, illetve a Paksi Atomerőmű beépített kapacitásának növelése.

102-15

A 7. SDG-cél keretében a fenntartható energiatermelés, az energiahatékonyság
növelése és a károsanyag-kibocsátások csökkentése szintén tevékenysége fókuszában áll. Ennek megvalósítása érdekében a vállalatcsoport idén is folytatta az
alternatív hajtású gépjárművek arányának növelését, amely egyben elősegíti a
felhasznált energia, és hosszútávon az operatív költségek és a környezetbe kerülő
káros anyagok kibocsátásának csökkentését is. A fenntartható fogyasztásra való
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áttérés, illetve az erőforrás-hatékonyság javítása egyben a 8. SDG-cél és 12. SDGcél üzletszintű teljesítését is szolgálja. A megnevezett SDG-ket támogató intézkedések körébe tartozik a hazai e-mobilitás piac aktív fejlesztése a megfelelő infrastruktúra és szolgáltatások létrehozása révén. Továbbá az átviteli hálózat fejlesztése is jelentősen hozzájárul a gazdasági fejlődési cél, illetve az infrastruktúra, a
technológia-fejlesztés és az innováció területén kivitelezett intézkedések (9. SDGcél) megvalósításához. A K+F és innovatív technológiák támogatását az MVM
Csoport már korábban vállalta, hogy kiemelt fontossággal kezeli, ezért létrehozta
8
a Smart Future Lab Zrt.-t, amely magvető finanszírozást biztosít és szakmai inkubátorként szolgál a hazai startupok számára. Összességében az MVM Csoport K+F
tevékenység és más klímavédelmi szempontból innovatív technológiák kifejlesztésének finanszírozására 10 millió USD keretet biztosít 2016-tól 2020 közötti időszakban. Végül, de nem utolsó sorban, az MVM Csoport, mint a legnagyobb hazai
energetikai szereplő, amely 100%-os állami tulajdonban van, kiemelten fontosnak
tartja, hogy kivegye részét a klímaváltozás ellen folytatott küzdelemben, valamint
a hazai energia stratégia végrehajtásában. Az MVM Csoport a teljes portfólióját
érintő, ambiciózus célértéket tűzött ki az üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásának csökkentésére, amely jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozás elleni hazai
fellépéshez, illetve a 13. SDG-cél megvalósításához. A célkitűzés értelmében az
MVM Csoport vállalta, hogy a 2010-es bázisévhez viszonyított 30%-os ÜHG-kibocsátás-csökkentést hajt végre 2020-ig, amely cél 2016-ra teljesült is. A megújuló
energiák minél szélesebb körű felhasználása és más, klímavédelmi szempontból
előnyös technológiák folyamatos vizsgálata és felhasználása révén az MVM Csoport továbbra is igyekszik megfelelni korunk egyik legnagyobb kihívásának, a klímaváltozásnak és aktívan részt vesz annak káros hatásai elleni küzdelemben.
8 Magvető finanszírozás (seed financing): a start-up vállalatok életpályájának kezdeti szakaszában alkalmazott finanszírozási forma, amely az ötlet életképes üzleti vállalkozássá való átalakítását célozza meg.
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GT103-2
MVM-5

„2018. év folyamán az egyre erősebben jelentkező nemzetközi gazdasági kockázatok
ellenére, a hazai nemzetgazdaság az elmúlt három évtized legmagasabb növekedési rátáját érte el, javarészt a belső felhasználás bővülése miatt, mely kihatott az energiaigényekre is. A bruttó villamosenergia-felhasználás 2018-ban tovább növekedett
Magyarországon. Több alkalommal rekordot döntött a teljesítményigény, utoljára
december 19-én, elérve a 6 869 MW-ot. Az energiafelhasználás bővülése mellett a
2018-as időszakot növekvő határidős energiaárak jellemezték, mely kedvező piaci
viszonyokat teremtett az MVM Csoport versenypiaci értékesítését tekintve. Ugyanakkor a jelentős mértékben emelkedő inputárak negatív hatást gyakoroltak az MVM
Csoport szabályozott áras tevékenységeinek eredménytermelő képességére, mivel az
árszabályozás csak késleltetve, illetve részben tud reagálni a piaci változásokra.
Az MVM Csoport gazdálkodását tekintve 2018-ban is eredményes évet zárt: az
MVM Csoport árbevétele és adózott eredménye is emelkedett az előző évhez képest,
miközben elsődleges feladatát, a hazai ellátásbiztonság garantálását versenyképes árú energia biztosításával valósította meg mind a villamosenergia-, mind pedig a földgázellátás területén. A hosszú távon fenntartható jövedelemtermelő képesség megőrzése érdekében kiemelt hangsúlyt fektetünk az integrált működés
előnyeinek kihasználására.

Szintén említést érdemlő eredmény a MAVIR ZRt. átviteli hálózati beruházásait finanszírozó 100 millió euró keretösszegű beruházási hitelmegállapodás megkötése
az Európai Beruházási Bankkal, mely az első olyan finanszírozási tranzakció a hazai
vállalati szektorban, amely az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (EFSI) érkező
forrásból valósult meg. Az év során emellett tovább sikerült csökkenteni a hosszú
lejáratú hitelportfolió kamatfelárát, valamint kedvezőbb feltételekkel sikerült biztosítani az MVM Csoport számára a deviza forrást is, mely eredményekkel jelentős
megtakarítást realizál a vállalatcsoport. A jövőt tekintve az új Nemzeti Energiastratégia és az uniós szabályozási környezet alapvető változásai számos kockázatot, de
egyben lehetőséget is jelentenek az üzletmenetre. A gazdálkodás alapjai továbbra
is stabilak, az NKM Csoporttal történő mind szorosabb integráció kedvező alapot
teremt az ügyfélfókuszú energetikai üzleti modellek sikeres alkalmazásához.”

A 2018-as év meghatározó eseménye volt, hogy az NKM Csoport augusztus 1-jétől
teljes körűen konszolidálásra került az MVM Csoportba, és ezzel egyidejűleg meg-

Sum János
gazdasági vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.

Közvetett gazdasági hatás
GH103-1
GH103-2
GH103-3
102-15
203-1
203-2

kezdődött az MVM Csoport és az NKM Csoport finanszírozásának integrációja,
melynek keretében több jelentős finanszírozási tranzakciót hajtottunk végre. Ezek
közül nagyságrendje miatt is egyedülálló a 2018. decemberben aláírt rulírozó forint
klubhitel szerződés módosítása. A 325 milliárd forintra emelt hitelkeret-volumen
egyértelműen alátámasztja az MVM Csoport pénzügyi forrásokhoz való stabil hozzáférését és a vállalatcsoport kiemelkedő megítélését.

A

z MVM Csoport jövőképe egy regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfél
orientált vállalatcsoport kialakítása, amely a folyamatos innováció mellett
felelős, fenntartható és biztonságos energiaellátást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek. Az MVM Csoport stabil és kiszámítható működésével, valamint jövedelemtermelő képességével hozzájárul a nemzeti vagyonpolitikai és
az energiastratégiai célok megvalósításához. Széles körű tevékenységéből adó-
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dóan az államháztartás jelentős befizetője. Tevékenységeinek megfelelő színvonalú ellátása érdekében folyamatosan fenntartó, és fejlesztő beruházásokat végez, amelyhez kapcsolódóan évente több ezer hazai KKV-nak ad közvetlenül
vagy közvetve beszállítói megbízást, ezzel is hozzájárulva a hazai gazdaság élénkítéséhez.
A vállalatcsoport ipari és lakossági ügyfelei számára tiszta, mindenki számára elérhető villamos energiát biztosít. Közel 4,2 millió közvetlen ügyfélszerződés teljesí-
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téséért felelős napi szinten az ügyfelek számára szükséges villamos energia, földgáz és hőenergia biztosításával, melynek érdekében mintegy 65 ezer km hosszúságú energiainfrastruktúrát működtet. Modern közműszolgáltatóként elsődleges
cél az ügyfélélmény növelése a szolgáltatási színvonal folyamatos javításával, kihasználva a digitalizált technológiai megoldások adta lehetőségeket.
Az MVM Csoport kiemelt figyelmet fordít a közel 12 ezer magasan képzett munkavállalójának megtartására, ösztönzésére. A versenyképes bérezési és javadalmazási rendszer kiépítésével a vállalati értékteremtés növelése áll fókuszban.
A vállalatcsoport több területen végez fejlesztéseket, illetve támogatja az innovatív ötletek megvalósítását annak érdekében, hogy közép- és hosszútávon hozzájáruljon Magyarország gazdasági teljesítményének javításához, figyelembe véve a
környezeti fenntarthatóság alapelveit.
A megújuló energiaforrásokból előállított energia részarányának növelése energiastratégiai szempont is, amely érdekében számos beruházást hajt végre.
A forrásgazdálkodás és felhasználás átláthatóságának növelése kiemelt jelentőségű. Csoportszintű szabályzat rögzíti a fejlesztési igények, projektek forrásfelhasználásához kapcsolódó feladatokat, szabályokat. A forrásallokációt támogató
döntéselőkészítő fórumként Allokációs Bizottság működik.
Az MVM Csoport 2018-ban kivitelezett jelentős, gazdasági fenntarthatóságot is
szolgáló beruházásait a 5.6 fejezetben mutatjuk be.

A lényegesnek minősített gazdasági témakörök

A

2018. évről szóló Integrált Jelentés gazdálkodást bemutató fejezete hangsúlyt helyez az Érintetti Fórumon lényegesnek minősített gazdasági teljesítmény alábbi témaköreire:
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Gazdasági
teljesítmény és hatás

Ellátási lánc

Kockázatmenedzsment

Jelentős beruházások
és fejlesztések

Erőmű irányítás
és teljesítmény

Nukleáris erőmű leszerelése

Az elmúlt évek technológiai vívmányai által elérhetővé vált új energetikai lehetőségekkel a hazai lakosság is egyre nagyobb mértékben él. A társadalmi szemlélet
mindinkább értékként tekint a fenntartható, tiszta energiaszolgáltatásra.
Hazánkban a háztartási méretű napelemes termelés gyors ütemben épül ki, s már
meghaladja a 300 MW-ot. Mindezzel párhuzamosan az alternatív hajtású autók
vásárlási üteme is növekszik. 2018-ban megduplázódott a zöld rendszámos autók
száma, megközelítve a tízezer darabot. A társadalom széles körét elérte a digitalizáció, a mobileszközök segítségével nemcsak a kommunikációs lehetőségek bővülnek, hanem a mindennapi életvitelt támogató egyéb szolgáltatások lehetősége is fejlődik a személyre szabott és azonnal elérhető megoldások révén. Az innovatív technológiák és üzleti modellek mind szélesebb körhöz történő eljutása
fokozatosan aktivizálja a felhasználókat, mellyel konkrét elképzelésekkel, sőt akár
energiatermelési és -tárolási eszközökkel rendelkező ügyfelekké válnak az eddig
passzív energiafogyasztók.
Az elmúlt időszakban az innováció üteme jelentősen gyorsult, mind az energetikai technológiák kapcsán, mind pedig az energiaszolgáltatásokhoz kapcsolódó
üzleti területeken. A megújuló forradalom hatására a zöld technológiák kiforrott,
egyre inkább versenyképes megoldásokká válnak, amelyek a digitalizációval
együtt hosszabb távon az energiaszektor teljes átalakulásához vezetnek. E gyors
ütemű fejlődés hatására a hagyományos energetikai modellek drasztikusan átalakulnak, a technológia vezérelt költségcsökkenés következtében új megoldások
válnak piacképessé.
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A naperőművi technológiák továbbra is gyorsütemű fejlődést mutatnak, jelentős
beruházási költségcsökkenésük következtében meghatározó részt képviselnek az
újonnan épített erőművi kapacitások között.
A közlekedési szektor emissziójának csökkentése érdekében előtérbe került az alternatív, tisztább üzemanyagok használata. Ide sorolhatók a bioüzemanyagok, a
földgáz (CNG (sűrített földgáz)/LNG (cseppfolyós földgáz)), az LPG, a hidrogénhajtású, valamint a tölthető hibrid, illetve a tisztán villamos meghajtású járművek.
Utóbbiak várt elterjedése az akkumulátor technológiák még gyorsabb fejlődését
hozhatja magával. Az energetikai technológiák fejlődését áthatják az infokommunikációs szektor digitalizációs megoldásai. A big data, a cloud computing, az internet of things (IoT), illetve a blockchain megoldások alkalmazása nemcsak a
meglévő folyamatokat teszi hatékonyabbá, hanem új értékteremtési lehetőségeket is biztosít. A digitalizáció révén az energiarendszerekben korábban is alkalmazott technológiák, módszerek kapnak új lendületet, mint például a fogyasztó oldali befolyásolás (DSM).
A gázszektorban továbbra is a nem konvencionális készletek kitermelését, illetve
az LNG technológiát célzó fejlesztések a meghatározóak. Európában számos országban kezdték meg LNG fogadó terminálok építését, e technológia elterjedését
elsősorban a földgázellátás diverzifikációs törekvései vezérlik.
A villamosenergia-rendszer növekvő flexibilitási igényeinek kielégítésére pedig
előtérbe kerülnek olyan új, vagy akár már korábban is létező megoldások (összefoglaló nevükön power-to-X technológiák), melyek más energiaformák (pl. hő,
földgáz, hidrogén) nagyobb rugalmasságát aknázzák ki, és kötik össze az optimális rendszerszintű megoldások érdekében a szektorokat.
102-10

A 2017. évi állapothoz viszonyítva 2018-ban a konszolidációs körben az alábbi
változások történtek:
Az MVM Csoportot illetően 2018. év jelentős változása volt, hogy az MVM Zrt.
megszerezte az irányítási jogokat az NKM Nemzeti Közművek Zrt.-ben, így az NKM
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Csoport leányvállalatai az MVM Csoport konszolidációjába teljes körűen bevont
leányvállalatok lettek. A változás 14 leányvállalattal és 3 társult vállalkozással növelte az MVM Csoport összetételét az előző évhez képest.
A konszolidációba teljes körűen bevont leányvállalatok és azok tevékenysége:

· MAVIR ZRt.: az átviteli hálózatot működteti és rendszerirányítási tevékenységet

102-45
102-7

folytat,

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

· Vértesi Erőmű Zrt.: a társaság oroszlányi erőművében 2015. december 31-el be·
·
·
·

·
·
·
·
·

fejeződött a hő- és villamosenergia-termelés, 2016. január 1-vel megkezdődött
a négy blokk konzerválási folyamata,
MVM Partner Zrt.: villamosenergia és földgáz kereskedelmi tevékenységet végez,
MVM Partner Serbia d.o.o. Beograd: 2010. decemberében alapította az MVM
Partner Zrt., villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez Szerbiában,
MVM Partner d.o.o.: 2011 márciusában alapította az MVM Partner Zrt., villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez Horvátországban,
MVM Energy Romania S.R.L.: 2011 májusában alapította az MVM Partner Zrt.
Romániában történő villamosenergia-kereskedelmi tevékenység végzése céljából. A társaság 2014-ben került az MVM Zrt. közvetlen tulajdonába, az MVM
Future Energy Technology S.R.L.-t tulajdonló holdingvállalat,
MVM OVIT Zrt.: hálózati létesítmények, erőművi rendszerek kivitelezésével, továbbá acélszerkezet gyártással foglalkozik,
MVM ERBE Zrt.: energetikai létesítmények tervezését, beruházások bonyolítását
végzi,
Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.: számviteli, pénzügyi és HR szolgáltatásokat
nyújt az MVM Csoport és külső felek számára,
MVM GTER Zrt.: fő tevékenysége a saját, illetve az MVM Zrt. tulajdonú gyorsindítású tartalék gázturbinás erőművek kezelése, üzemeltetése, villamosenergiatermelés
MVM MIFŰ Kft.: Miskolc város távhőellátását biztosítja, ezenkívül villamos energiát is termel a társaság,
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· MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.: a tulajdonában lévő gázturbinás kogeneráci-

· MFGK Slovakia s.r.o.: 2015 decemberében alapította a Magyar Földgázkereske-

ós fűtőerőművel hőenergiát és villamos energiát termel,
ATOMIX Kft.: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. leányvállalata, annak területén végez szolgáltatásokat,
HUPX Zrt.: az áramtőzsde működtetése a feladata,
CEEGEX Zrt.: 2011 júniusában alapította a HUPX Zrt. a hazai szervezett gázpiac
létrehozására és működtetésére,
HUDEX Energiatőzsde Zrt.: 2017. májusában alapította a HUPX Zrt. A társaság
feladata a pénzügyi áram és gáztőzsde működtetése,
MVMI Zrt.: az MVM Csoport tagjainak és piaci ügyfeleknek informatikai szolgáltatást nyújt,
ENERGO-MERKUR Kft.: elsősorban villamos szerelvények, kábelek kereskedelmét végzi,
MVM HOTEL PANORÁMA Kft.: fő tevékenysége üdültetés,
NIKER d.o.o.: Horvátországban bejegyzett, üdültetéssel foglalkozó leányvállalat,
Római Irodaház Kft.: fő tevékenysége az MVM Csoport székhelyéül szolgáló Budapest, Szentendrei úti irodaépület üzemeltetése és bérbeadása az MVM Csoport tagjai részére,
MVM Zöld Generáció Kft.: fő tevékenysége villamosenergia-termelés szél- és
napenergiából,
MVM NET Zrt.: kimagasló megbízhatóságú hálózatán kritikus rendelkezésre állást igénylő távközlési szolgáltatásokat biztosít elsősorban állami, az MVM Csoporton belüli, illetve nagykereskedelmi ügyfelei számára,
POWERFORUM Zrt.: fő tevékenysége villamosenergia-kereskedési információs
felület üzemeltetése,
KOM Központi Okos Mérés Zrt.: A MAVIR ZRt. által alapított projekttársaság célja
az okos mérés és az okos hálózatok hazai bevezetésének az előkészítése,
Magyar Földgázkereskedő Zrt.: hosszú távú gázbeszerzési szerződéseivel több
különböző forrásból biztosítja Magyarország gázellátását, valamint kiszolgálja a
fogyasztókat,
MFGK Austria GmbH: 2014 novemberében alapította a Magyar Földgázkereskedő Zrt. gázkereskedelmi tevékenység végzése céljából Ausztriában,

dő Zrt. gázkereskedelmi tevékenység végzése céljából Szlovákiában,
Magyar Földgáztároló Zrt.: négy földalatti tárolója biztosítja a vállalkozások, illetve a lakosság gázellátásának biztonságát,
MVM Partner DOOEL Skopje: 2014. áprilisában alapította az MVM Partner Zrt.,
villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez Macedóniában,
MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.: a társaság fő tevékenysége Oroszlány város, valamint Bokod község távhőellátásának biztosítása,
MVM BSZK Zrt.: az MVM Csoport működési keretrendszeréhez igazodó, biztonsági szolgáltatási tevékenység önálló végzése,
MVM Future Energy Technology S.R.L.: romániai vízerőművet tulajdonló társaság, melynek fő tevékenysége villamosenergia-termelés,
HSSC Szolgáltató Központ Kft.: az MNV Zrt. tulajdonában álló társaságok részére
végez számviteli, bérszámfejtési és kontrolling szolgáltatást,
MVM NET Adatközpont Kft.: 2016 júniusában alapította az MVM NET Zrt. a MAVIR ZRt. gödi transzformátor alállomása mellett létesítendő informatikai adatközpont megvalósítására,
Smart Future Lab Zrt.: 2016. januárjában alapította az MVM Zrt., melynek elsődleges célja az MVM Csoport jövőbeli K+F+I tevékenységének szakmai támogatása, ezen belül is az energetikához kapcsolódó üzleti célú startup vállalkozások
inkubációja, számukra egy fejlesztéstámogató platform kialakítása, az induló
vállalkozások képzése, mentorálása, valamint támogatásuk az eredményes piacra jutáshoz,
MVM International AG: 2016 augusztusában alapította az MVM Zrt. azzal a céllal,
hogy különböző nemzetközi megállapodások és együttműködések keretében
az MVM Csoport több évtizedes széles körű szakmai tapasztalataira támaszkodva tudásmenedzsmentet, illetve oktatási célú szolgáltatásokat nyújtson a külföldi partnerek számára, illetve elősegítse az MVM Csoporton kívüli további potenciális magyarországi érintettek (pl. felsőoktatási intézmények) közreműködését,
és más nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartását,
NRG Finance Kft.: villamosenergia-termelést, hőértékesítést és eszköz bérbeadási tevékenységet végez,

·
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· Rába Energiaszolgáltató Kft.: hosszú távú szerződések keretében ipari parki ener-

· Smart Charging Kft.: fő tevékenysége egy átfogó, útvonaltervezésen és akku-

giaszolgáltató jelleggel látja el a Rába Csoport 6 telephelyén az ott található cégeket különböző energia fajtákkal, valamint üzemeltetési szolgáltatásokat végez,
MVM Titán Zrt.: 2017 februárjában alapította az MVM Zrt., elsősorban az erőművi gyártási kapacitások cégcsoporton belüli koncentrálása, csoportszintű műszaki gyártási tevékenységek ellátása érdekében,
NKM Nemzeti Közművek Zrt.: fő tevékenysége a vagyonkezelés (holding),
NKM Optimum Zrt.: megújuló energiaforráson alapuló és energiahatékonysági
megoldásokat, sziolgáltatásokat nyújt lakossági és vállalati ügyfelek részére. Az
NKM Plusz Zrt.-t és a Grape Solutions Zrt.-t tulajdonló holdingvállalat,
NKM Plusz Zrt.: fő tevékenysége a harmadik feles és co-branded termékek, illetve szolgáltatások értékesítése,
NKM Áramszolgáltató Zrt.: fő tevékenysége a villamosenergia-kereskedelem,
NKM Áramhálózati Kft.: fő tevékenysége a villamosenergia-elosztás,
NKM Földgázszolgáltató Zrt.: fő tevékenysége a gázkereskedelem,
NKM Földgázhálózati Kft.: fő tevékenysége a gázelosztás,
NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.: fő tevékenysége a gázelosztás,
Flogiston Gázmérőgyártó, Javító, Hitelesítő és Kereskedelmi Kft.: fő tevékenysége a mérőműszergyártás,
NKM Mobilitás Kft.: fő tevékenysége sűrített (CNG) üzemanyaggal működő és
elektromos gépjárműveket üzemeltető ügyfelek kiszolgálása,
KAPOS CNG Kft.: fő tevékenysége sűrített (CNG) üzemanyaggal működő gépjárműveket üzemeltető ügyfelek kiszolgálása,
GRAPE Solutions Hungary Zrt.: fő tevékenysége a szoftverfejlesztés,
NKM Ügyfélkapcsolati Kft.: fő tevékenysége az egységes ügyfélkapcsolati tevékenység ellátása az NKM Csoporton belül,
NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.: fő tevékenysége Oroszlány város és Bokod község távhő és használati melegvíz szolgáltatásának biztosítása.

mulátor töltöttségi állapoton alapuló intelligens töltéstervező alkalmazás prototípusának kifejlesztése.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A konszolidációban társultként kezelt vállalkozások:
Közös vezetésű vállalkozások:
· „EKS Service” Kft.: döntően távvezeték korrózióvédelemmel foglalkozó társaság.
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Társult vállalkozások:

· Dunamenti Erőmű Zrt.: villamosenergia-termelést végző vállalkozás, amelyben
az MVM Zrt.-nek jelentős részesedése van,

· Mátrai Erőmű ZRt.: alapvetően villamosenergia-termelést és ehhez kapcsolódó
·
·

·
·
·
·
·
·

szénbányászati tevékenységet folytató vállalkozás, melyben az MVM Zrt.-nek
jelentős részesedése van,
Déli Áramlat Magyarország Zrt.: a társaság a Déli Áramlat magyarországi szakaszának projektcége. A projektcég jelenleg nem folytat tevékenységet, mivel a
projekt megvalósulása nem valószínű.
Agri LNG: a projekt célja biztosítani, hogy az azeri földgáz eljusson Közép- és
Délkelet-Európa államaiba. A projekt keretében az azerbajdzsáni Sangachal terminált csővezeték kapcsolná össze a Grúzia Fekete-tenger melléki Kulevi kikötőjével, ahol cseppfolyósító terminál építését tervezik. AGRI földgázvezeték projektben érintett országok – Azerbajdzsán, Grúzia, Magyarország és Románia. A
társaság a megvalósíthatósági tanulmányt elvégezte, a projekt további sorsáról
még nem született döntés.
Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt.: fő tevékenysége a földgáz-kereskedelem.
Drone Technologies Kft.: fő tevékenysége olyan adatbázis-kezelő szoftver fejlesztése, amely drónra szerelt érzékelők által begyűjtött adatokból képes a távvezetékek optimális kiépítéséhez, karbantartásához információkat szolgáltatni.
Poizo Kft.: fő tevékenysége egy infravörös, a jelenlegi fűtési rendszerek mellett
használható kiegészítő fűtőegység fejlesztése.
Gerecsegáz Kft.: fő tevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése.
Komunálinfo Zrt.: fő feladatai közé tartozik szakági közműtérképek készítése, ipari geodézia,i valamint közműnyilvántartási munkák magas színvonalú elvégzése.
Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft.: fő tevékenysége távhő- és melegvíz
szolgáltatás, valamint villamosenergia-termelés.
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2018. augusztus 1-jével az NKM Zrt. és leányvállalatai az MVM Csoport konszolidációjába teljes körűen bevont leányvállalatok lettek. 2018. évben került a konszolidációs körbe az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. (korábbi nevén Égáz-Dégáz
Földgázelosztó Zrt.), a GRAPE Solutions Hungary Zrt., az NKM Ügyfélkapcsolati Kft.
és az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (korábbi nevén Oroszlányi Szolgáltató Zrt.).
A Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft-t 2018. március 19-én értékesítették.

Műszaki és gazdálkodási kulcsmutatók
102-7
GT103-3

A

z MVM Csoport a 2018-as üzleti évet a 2017-es üzlet évi 14 785 millió Ft-hoz
képest 50 386 millió Ft adózás előtti eredménnyel zárta. Az MVM Csoportnak
a 2018. évben ténylegesen 28 833 millió Ft (2017: 10 954 millió Ft) adófizetési kötelezettsége keletkezett, amely a társasági adó és az energiaellátók jövedelemadójának elszámolása alapján keletkezett adófizetési kötelezettség. Az MVM Csoport
2017. évi rekord árbevétele után 2018-ban 388 milliárd Ft-tal tovább tudta növelni
árbevételét, mely megközelítette az 1 719 milliárd Ft-ot. A növekedés a magasabb
földgáz értékesítéssel, valamint az NKM Csoport hatásával magyarázható.

G A Z DÁ L KO DÁ S

Az MVM Csoport legfontosabb feladata 2018-ban is a hazai ellátásbiztonság garantálása, valamint a rezsicsökkentés eredményeinek védelme volt, melyet versenyképes árú energia biztosításával valósított meg mind a villamosenergia-, mind pedig
a gázellátás területén. Az MVM Csoport téli rezsicsökkentés keretében 41,5 milliárd
Ft-tal támogatta a lakossági fogyasztókat, csökkentve ezzel kiadásaikat.
Az MVM Csoport elsődleges feladatát 2018-ban is stabil gazdálkodás és finanszírozás mellett látta el, 21,5 milliárd forint korrigált pozitív adózott eredmény mellett, mely 18 milliárd Ft-tal magasabb a 2017. évi tényértéknél. Az adózott eredmény növekedése a villamosenergia- és földgáz-kereskedelemnek volt köszönhető, illetve annak, hogy az NKM Csoport teljes éves eredményének 50%-ával járul
hozzá az MVM Csoport eredményéhez, szemben a 2017. évvel, amikor az NKM
Áramszolgáltató Zrt. 2017. január 31-től, az NKM Földgázszolgáltató Zrt. pedig
2017. június 30-tól szerepel – tőkerészesedés arányában – a konszolidált eredményben. Az NKM Csoport integrációjával az MVM Csoport tevékenysége új elemekkel bővült, ezáltal 4,2 millió ügyfélszerződéssel rendelkezik. A külső környezet
kedvező alakulását, a magas termékárakat az MVM Csoport kedvezően használta
ki, mely jelentősen növelte a jövedelmezőséget.
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3. táblázat: Az MVM Csoport műszaki és gazdasági kulcsmutatói

2. táblázat: Az MVM Csoport eredménye
201-1

Az MVM Csoport eredménye (millió Ft)*

2016

2017

2018

Üzemi tevékenység eredménye

57 161

30 652

50 402

Értékesítés nettó árbevétele

1 034 149

1 331 086

1 718 938

Aktivált saját teljesítmények értéke

24 753

25 061

54 939

Egyéb bevételek

79 502

62 361

59 759

Anyagjellegű ráfordítások

835 105

1 114 512

1 405 147

Személyi jellegű ráfordítások

96 154

111 506

131 454

Értékcsökkenési leírás

53 621

61 303

62 359

Egyéb ráfordítások

96 363

100 535

184 274

Pénzügyi műveletek eredménye

9 192

–15 867

–16

Pénzügyi műveletek bevételei

35 462

45 050

74 920

Pénzügyi műveletek ráfordításai

26 270

60 917

74 936

66 353

14 785

50 386

Adófizetési kötelezettség

14 462

10 954

28 833

Konszolidálásból adódó társasági adó
különbözet (+/-)

–3 465

87

300

48 426

3 918

21 853

46

12

360

Korrigált adózott eredmény

48 380

3 906

Adott támogatások

5 050

Társasági adókedvezmény

5 000

Adózás előtti eredmény

Adózott eredmény
L eányvállalatok adózott eredményeiből külső
tagok részesedése

EU1

ME

2016

2017

2018

Erőművek beépített teljesítőképessége

MWe

2 929

2 929

3 007

MVM3

Erőművek beépített hőteljesítménye

MWth

6 659

6 659

6 659

102-7

Termelt villamos energia (bruttó)

GWh

16 437

16 514

16 073

Vásárolt villamos energia

GWh

18 167

15 836**

15 777

Értékesített villamos energia

GWh

34 146

38 329

37 324

TJ

2 619

2 843

2 513

EBITDA

M Ft

110 782

91 955

112 761

Összes eszköz

M Ft

1 439 571

1 522 900

1 835 730

Saját tőke

M Ft

815 601

788 569

912 027

Befektetett eszközök aránya

%

57,78

60,17

63,43

Eszközarányos eredmény (ROA)

%

3,36

0,26

1,17

Sajáttőke-arányos eredmény (ROE)

%

5,94

0,50

2,36

Árbevétel-arányos nyereség (ROS)

%

4,68

0,29

1,25

Egy részvényre jutó adózott eredmény (EPS)

Ft

1 256

102

567

Nettó adósság/saját tőke (eladósodottsági
ráta)

–

–0,03

0,07

0,16

Nettó adósság/EBITDA

–

–0,19

0,57

1,31

21 493

EBITDA/fizetett kamat (kamatfedezeti mutató)

–

58,21

35,56

62,02

3 349

45 230

Működési cash flow

M Ft

116 090

83 378

100 341

440

300**

Konszolidált tárgyévi beruházások

M Ft

62 942

80 354

122 661

* A 2018. évről készített konszolidált beszámoló adatai a hatályos jogszabályoknak megfelelően kerülnek bemutatásra.
** TAO felajánlást nem tartalmaz, csak a direkt támogatás miatti adókedvezmény tárgyévi összegét
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Az MVM Csoport műszaki és gazdasági
kulcsmutatói*

Értékesített hőmennyiség

EU2

* A kulcsmutatók bázis időszakra vonatkozó adatainak a bemutatása a 2017. évi közzétett Integrált Jelentéssel
egyezően szerepel a fenti kimutatásban.
** A 2017-es adatot újra közöljük elírás miatt.
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ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
201-4

Az MVM Zrt. 2016-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel,
valamint ipari partnerekkel (Siemens, Nokia, Richter) közös konzorcium tagjaként
sikeresen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
„FIEK_2016” támogatására. A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK)
létrehozásához és a kapcsolódó kutatómunkához a támogató összesen 3 959 millió Ft vissza nem térítendő forrást biztosít a konzorcium egésze számára. Ebből az
MVM Zrt. 433 millió Ft támogatást kap 500 millió Ft összegű önrész mellé, melyet
a 2017 áprilisában kezdődött, négy éves K+F programra fordíthat. A megújuló

alapú villamosenergia-termelés rendszerbe illesztésére fókuszáló kutatási program első éves szakasza során előkészítő tanulmányok kerültek kidolgozásra, valamint egy egyedülálló képességekkel rendelkező valós idejű villamos szimulációs
laboratórium kialakítása kezdődött el.
A KOM Központi Okos Mérés Zrt. az Intelligens Hálózat Mintaprojekt megvalósításához kapott támogatást 2015-2017 között. A projekt fő feladata egy országos
okos hálózati rendszer bevezetési lehetőségeinek vizsgálata volt, a beruházási
elemek működési és üzemeltetési tapasztalatainak kiértékelésével. A projekt
2018-ban lezárult, az ehhez kapcsolódó támogatás utolsó részeit 2018-ban és
2019-ben utalták ki. A tárgyévben folyósított támogatás összege 1 444 M Ft volt.
A MAVIR ZRt. eszközbeszerzésre és költségek fedezetére kapott állami támogatást
a tárgyévben. Az eszközbeszerzések Uniós támogatások, illetve 90%-a nemzetközi távvezeték hálózat részeként a magyarországi szakasz létrehozásához, kisebb
részben az EU LIFE madárvédelmi programjához, illetve egyéb szoftverfejlesztéshez kapcsolódik. A folyósított támogatás összege 68 M Ft.
A költségek fedezetére kapott támogatás az EU LIFE madárvédelmi programjához
tartozik, összege 2 M Ft.
Az MVM NET Zrt. 2016-ban a GINOP 3.4.2. pályázati projektben 1 350 M Ft, a GINOP 3.4.3. pályázat keretében pedig 4 040 M Ft forrást kapott. Ezen felül 2017-ben
a GINOP 3.4.5 kiemelt pályázati projektben 3 361 M Ft forrást ítéltek meg számára.
Ezen projektek célja a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) megyei székhelyi
szintről járási székhelyi szintig történő kiterjesztése és a közigazgatási intézmények biztonságos és nagy kapacitású távközlési hálózattal történő elérése.
Az MVM NET Zrt., mint a magyar távközlési piac szereplője 13 járásban nyerte el a
Szélessávú Internet Program keretében (GINOP 3.4.1.) a hálózatfejlesztés lehetőségét. A 13 járásban a fejlesztések forrás igénye mintegy 10 900 M Ft, melyből támogatásként 8 000 M Ft-os EU-s pályázati forrás használható fel.
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MVM-5

„Az MVM Csoport termelő-, illetve műszaki szolgáltató tagvállalatai 2018-ban is
jelentős mértékben hozzájárultak a vállalatcsoport eredményességéhez. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjai összesen 15 733,5 GWh villamos energiát termeltek,
ami a hazai igények 34,6%-át, az itthoni termelés 50,6%-át jelenti. Az erőmű rendelkezésre állása 89,26% volt. Az értékesített hőenergia 178,17 TJ volt.
2018-ban az MVM Csoport gázturbinás erőművei rendszerirányító utasítására, az
elvárt rendelkezésre állással üzemeltek, biztosítva Magyarország villamosenergia-rendszerének folyamatos és zavartalan működését.
Az MVM Csoport fűtőművei és fűtőerőművei is az elvárásoknak megfelelően teljesítettek. Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. kazánjai 2018-ban 97,66% rendelkezésre állás mellett 356,34 TJ hőenergiát értékesítettek. Mint kapcsolt energiatermelő
létesítmények az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. és az MVM MIFŰ Kft. – a regionális hőigények maradéktalan kielégítése mellett – a rendszerszintű szabályozás érdekében keletkezett feladataikat is magas szakmai színvonalon teljesítették. 2018-ban
az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. 83,22% rendelkezésre állás mellett 160,29 GWh
villamos energiát, valamint 1 273,92 TJ hőenergiát, míg az MVM MIFŰ Kft. 92,55%
rendelkezésre állás mellett 59,66 GWh villamos energiát, valamint 585,96 TJ hőenergiát értékesített. 2018-ban az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.-ben – a hatékonyság növelése és a CO2 kibocsátás mérséklése érdekében – energiatároló létesült.
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Az MVM OVIT Zrt. 2018-ban is tevékenyen részt vett a magyar villamos átviteli hálózat ellátásbiztonságának növelését szolgáló beruházásokban és rekonstrukciókban, valamint szerepet vállalt a hazai megújuló energia felhasználását célzó beruházásokban. Az MVM Csoport mérnöki szolgáltatója, az MVM ERBE Zrt. – felhasználva az elmúlt évtizedek során felhalmozott tapasztalatait és szaktudását – 2018ban is aktívan részt vett a hazai erőművi beruházási-, illetve beruházás-előkészítési
feladatokban.
Az MVM Csoport – támogatva Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében foglaltakat, Magyarország és az Európai Unió klímavédelmi törekvéseit – több mint száz telephelyen, összesen 100 MWp kapacitású fotovoltaikus
erőmű létesítését határozta el, amelyből 2018. december 31-ig két 20 MWp kapacitású naperőmű kezdte meg működését, egy Felsőzsolcán és egy Pakson. Az MVM
Csoport termelési portfóliójába tartozó egységek beépített teljesítőképességének és
villamosenergia-termelésének tervezése, pontos nyomon követése érdekében létrehozott üzemviteli felügyeleti rendszerbe – az MVM Csoport már üzemelő termelő
egységei mellett – az üzembe helyezett naperőművek is folyamatosan integrálásra
kerülnek.”
Dr. Kiss Csaba
műszaki vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.
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TERMELÉSI MUTATÓK
4. táblázat: Beépített kapacitások
EU1

Tétel

5. táblázat: Termelési mutatók
Mértékegység

2016

2017

2018

MWe

2 929

2 929

3 007

Szén

MWe

240

240

240

Szén/biomassza

Földgáz

MWe

239

239

239

Földgáz

Tüzelőolaj/fűtőolaj

MWe

410

410

410

Tüzelőolaj/fűtőolaj

Nukleáris

MWe

2 000

2 000

2 013

Megújuló összesen

MWe

40

40

105

Megújuló/szél

MWe

23

23

23

MVM Csoport kiadott villamos energia (GWh)

Megújuló/nap

MWe

10

10

75

Szén/biomassza

Megújuló/víz

MWe

7

7

7

Földgáz

Megújuló/biomassza

MWe

0

0

0

Tüzelőolaj/fűtőolaj

MWth

6 659

6 659

6 659

Szén/biomassza

MWth

94

94

Földgáz

MWth

625

Nukleáris

MWth

Tüzelőolaj/fűtőolaj

MWth

Beépített villamos teljesítőképesség

Beépített hőteljesítmény

2016

2017

2018

16 437

16 516

16 073

0

0

0

302

320

256

6

17

6

Nukleáris

16 054

16 098

15 734

Megújuló

75

81

77

15 515

15 614

15 177

0

0

0

269

313

247

6

16

6

Nukleáris

15 167

15 207

14 849

94

Megújuló

73

78

75

625

625

MVM Csoport termelt hő (TJ)

3 469

3 444

2 979

5 940

5 940

5 940

4

6

2

0

0

0

2 617

2 663

2 221

0

0

0

848

775

756

2 908

3 174

2 721

4

6

2

2 413

2 635

2 217

0

0

0

491

533

502

MVM Csoport termelt villamos energia (GWh)

Biomassza
Földgáz
Tüzelőolaj/fűtőolaj
Nukleáris
MVM Csoport kiadott hő (TJ)
Biomassza
Földgáz
Tüzelőolaj/fűtőolaj
Nukleáris

G A Z DÁ L KO DÁ S

INTEGRÁLT JELENTÉS

|

2018

EU2

51

OG3

2018-ban az MVM Csoport megújuló alapú energiatermelése az alábbiak szerint
alakult:

6. táblázat: Az MVM Csoport erőműveinek hatásfoka
Társaság

Szélenergiából
termelt villamos energia:

Napergiából
termelt villamos energia:

46 GWh

21 GWh

Kiadott villamos energia:

Kiadott villamos energia:

45 GWh

21 GWh

Energiaforrás

Hatásfok, 2018*

nukleáris

32,2%

fűtőolaj

30,9%

földgáz

35,4%

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

földgáz

85,5%

MVM MIFÜ Kft.

földgáz

85,1%

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

földgáz

97,8%

NRG Finance Kft.

földgáz

29,4%

biomassza

53,3%

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
MVM GTER Zrt.

Megújuló energiaforrások
NRG Finance Kft. faapríték tüzelésű kazán

Vízenergiából
termelt villamos energia:

Biomasszából
termelt hő:

MVM Zöld Generáció Kft.

szél

97,8%

10 GWh

0,4 GWh

MVM Zöld Generáció Kft.

nap

97,8%

MVM Future Energy Technology S.R.L.

víz

<100%*

*önfogyasztási adat nem áll rendelkezésre

EU11

Kiadott villamos energia:

Kiadott hő:

10 GWh

0,4 GWh

Az MVM Csoport erőműveinek százalékos rendszerhatékonyságát mutatja be a
következő táblázat, amely az éves kiadott hő- és villamosenergia-mennyiség és az
elsődleges energiafelhasználás hányadosaként került meghatározásra.
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KLÍMAVÉDELEM – AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSBÓL EREDŐ PÉNZÜGYI
KÖVETKEZMÉNYEK, EGYÉB KOCKÁZATOK ÉS LEHETŐSÉGEK

A 2015 végén megszületett párizsi éghajlatvédelmi egyezmény célja, hogy az
emberi tevékenység által okozott üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátást olyan
csökkenő pályára helyezze, amellyel elérhető, hogy a globális átlaghőmérséklet
2 °C-nál kisebb mértékben növekedjen az évszázad végéig. 2018 év végére az
Európai Unióban elfogadták az Energiaunió irányításáról szóló rendeletet, valamint
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energiahatékonysági, illetve megújuló energiáról szóló irányelvek frissített változatait. A jogszabályokban az EU még ambiciózusabb célokat fogalmazott meg
2030-ra a CO2 kibocsátás csökkentésére, a megújuló energia részarányának növelésére, valamint az energiahatékonyság fokozására. Az uniós szintű célkitűzések,
amelyeket a tagállamoknak együttesen kell teljesíteniük 2030-ra, az alábbiak: legalább 40%-os ÜHG kibocsátás-csökkentés (az 1990-es bázisévhez viszonyítva),
32%-os megújuló felhasználási arány, valamint legalább 32,5%-os energiahatékonyság-javulás.

Az ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátás-csökkentését, az energiatakarékosságot és a megújuló energiaforrások szélesebb körű felhasználását tagállami szinten nemzeti hozzájárulásokkal kell garantálni, az EU által vállalt ambiciózus klímavédelmi célok teljesülésének érdekében. Az MVM Csoport, mint a legnagyobb
hazai energetikai szereplő, kiemelten fontosnak tartja, hogy kivegye részét a klímaváltozás ellen folytatott küzdelemben, ezért önkéntes, egyedi vállalásokat fogalmazott meg az MVM Csoport számára a párizsi klímavédelmi konferencia alkalmával, melyek az alábbiak voltak:

A klímavédelmi célok elérésének egyik eszköze Európai Unió kibocsátás-kereskedelmi rendszere (ETS). A rendszer 2020 utáni időszakra vonatkozó reformja a kvótaárak növelésére irányul, mely alapján a kibocsátások teljes mennyiségének határértéke évente 2,2%-kal fog csökkenni.

• 30%-os fajlagos ÜHG kibocsátás-csökkentés (MWh-nként)az MVM Csoport je-

Magyarország 2018-ban elfogadta a 2018-2030-as időszakra szóló második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, 2050-es kitekintéssel. Emellett a 2009/28/EK
irányelvben foglaltak értelmében Magyarországon 2020-ra a megújuló energiaforrásoknak fedezniük kell a bruttó energiafelhasználás 13%-át. Az irányelvvel ös�szhangban készült Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv előirányzata
még ambiciózusabb, 14,65%-ot tűz ki célul. A frissített biomassza számítási módszer alapján hazánk a 13%-os unió felé vállalt célkitűzést már meghaladta és közel
van a 14,65%-os cél teljesüléséhez is. A fentiek mellett a 2018 év végén megjelent,
az új Nemzeti Energiastratégia megalapozásáról szóló kormányhatározatban hazánk 2030-as céljai is körvonalazódnak: legalább 40%-os ÜHG kibocsátás csökkentés 2030-ra (az 1990-es bázisévhez viszonyítva), 20%-os megújuló energia
arány a bruttó végső energiafelhasználásban, valamint 2030-ra a hazai végső
energiafelhasználás ne haladja meg a 2005-ös értéket és a 2030-ra előre jelzett
9
BAU pályánál 8-10%-kal alacsonyabb legyen a hazai energiafelhasználás.

9 Az EU előírásainak való megfelelés érdekében a jelenleg rendelkezésre álló technológiák és politikai célkkitűzések
alapján minimális szinten tett energiahatékonysággal kapcsolatos intézkedések.
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•
•

lenlegi teljes portfóliójában 2020-ig, a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási projektjével és új üzemanyag-gazdálkodási stratégiájával, továbbá a megújuló alapú termelés volumen növelésének köszönhetően [bázisév: 2010].
10 millió USD kötelezettség-vállalás K+F tevékenység és más klímavédelmi
szempontból innovatív technológiák kifejlesztésének finanszírozására 2016-tól
2020-ig.
Az MVM Csoport business gépjárműflottájának zöldítése, e-mobilitás fejlesztés
3% részarányban 2020-ig [bázisév: 2010]

Az egyedi vállalások közül a legfontosabbat, a 2010-es bázisévhez (2010-ben
1 083 kt CO2 egyenérték ÜHG kibocsátás volt) viszonyított 30%-os ÜHG kibocsátáscsökkentést már 2016-ban elérte a vállalatcsoport. Ennek legfőbb oka a Vértesi
Erőmű Zrt. üzemelésének 2016-os felfüggesztése volt, ugyanakkor jelentősen növekedett a megújuló alapú villamosenergia-termelési kapacitás is, a Paksi Atomerőmű esetében pedig megtörtént az átállás az új, hatékonyabb üzemeltetési
ciklusra. Mindezeken felül az elmúlt években az MVM Csoport számos tagvállalata
esetében bevezetésre került az energiairányítási (EIR) rendszer, amely további
energia megtakarításokat eredményez vállalatcsoport szinten. A gépjárműflotta
zöldítésének folyamatában 2018. december 31-én 14 elektromos és 6 hibrid hajtású gépjármű teljesített szolgálatot az MVM Csoportnál. Az összes személy- és
3,5 t alatti haszongépjármű vonatkozásában az alternatív hajtású gépjárművek
aránya 1,77%, mely a 2017. december 31-ei 1,37%-hoz képest 0,4%-os növekedést (+4 db gépjármű) jelent.
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8. táblázat: Az MVM Csoport ügyfélszerződéseinek száma 2018-ban

7. táblázat: Az MVM Csoport kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységei (2018)
Mértékegység

Kibocsátási
egység

Ingyenesen allokált egységek

kt/év

38

Vásárolt egységek

kt/év

111

%

33,8

Ingyenesen allokált és a vásárolt egységek aránya

Ügyfelek típusa

száma (db)*

Lakossági ügyfelek

4 030 370

Ipari és kereskedelmi ügyfelek

186 215

Intézményi/közületi ügyfelek

14 598

DSO - Elosztó hálózati engedélyes ügyfelek

Az MVM Csoport 2018. évi átviteli hálózati ügyfeleinek számát a következő táblázat mutatja be.
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EU3

2 311 277

TSO – Villamosenergia-rendszerirányító és üzemeltető ügyfelek

6

* Az ügyfélszerződések számának a növekedését az NKM Csoport csatlakozása adja 2018-ban.
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Ellátási lánc
MVM-5

„A szolgáltatási vezérigazgató-helyettesi szervezet – mely az MVM Csoporton belül
új irányítási területként 2018 októberében alakult – magában foglalja a Beszerzési
Igazgatóságot (BEIG), a Vagyongazdálkodási Igazgatóságot (VAIG), valamint egy
szintén új, CIO funkcióval kiegészült Informatikai Igazgatóságot (IIG).
A megalakulást követően a 2018-as év utolsó negyedéve kiemelt jelentőségű volt
az irányítási terület életében, hiszen olyan – az MVM Csoport egészére ható – kezdeményezéseket alapoztunk meg és indítottunk útnak az egyes szakterületeken, melyek célja a harmonizáció, hatékonyságnövelés és a csoportszintű szinergiák felkutatása, valamint kiaknázása.

· Beszerzés: Az MVM csoporton belül megkezdődött a beszerzési funkció műkö-

·

désének racionalizálása és a piaci alapon, szakértői szemlélet és kompetenciarendszer mentén kialakított kategóriamenedzsment modell bevezetése. A beszerzési integráció több lépcsőben került megvalósításra. Az érintett kilenc tagvállalat esetében 2018 őszére az MVM Zrt. a Beszerzési Igazgatóság koordinációjával
végezte a beszerzési tevékenységet. A beszerzési integráció legfontosabb irányelvei a transzparencia, az egységes csoportszintű beszerzési stratégia kidolgozása
és megvalósítása, részletes tervezés, proaktív költségkontroll, valamint a belső
ügyfélfókusz.
Vagyongazdálkodás: Megkezdődött csoportszinten az ingatlanvagyon felülvizsgálata; ezen munka eredményeként négy Ingatlankoncepció:
– Budapest
– Regionális
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·

– Jóléti
– Egyéb/Üzemen kívüli
kialakítása, melyek a racionalizálási és költségcsökkentési célkitűzések mentén
kerülnek véglegesítésre. Emellett a 2019-es év és az NKM Csoport integrációja
kapcsán folyamatban van össz-csoportszinten az egységes és strukturált vagyongazdálkodási gyakorlat kialakítása, a flottakezelési, biztosítási és dokumentumkezelési folyamatok felülvizsgálata, valamint ezek mentén a területi stratégiák kialakítása.
Informatika: Az új informatikai igazgató (CIO) év végi csatlakozásával elindult
a csoporton belüli IT erőforrások, kompetenciák és folyamatok felülvizsgálatának folyamata, valamint az informatikai és telekommunikációs stratégiák kidolgozása, melyek nagymértékben hozzájárulnak majd az MVM és NKM vállalatcsoport integrációját követően az egységes és harmonizált működéséhez, az
ügyfélközpontú kiszolgálási struktúra megerősítéséhez.

Összességében a 2019-es év a szolgáltatási vezérigazgató-helyettesi szervezet számára a megkezdett feladatok elvégzéséről és mindennapi működésbe való átemelésükről fog szólni, kiemelt figyelmet fordítva a „megrendelőkre”, azaz az MVM Csoport tagvállalataira, melyek igénybe veszik a szakterület által nyújtott szolgáltatásokat. Célunk, hogy csoportszinten a lehető leghatékonyabban és transzparensen
biztosítsuk a szakterület szolgáltatásait az MVM vállalatai számára."
Tokai Magdolna
szolgáltatási vezérigazgató helyettes, MVM Zrt.
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AZ ELLÁTÁSI LÁNC BEMUTATÁSA, MENEDZSMENTJE
102-9

Az MVM Csoport esetében az MVM Zrt. Beszerzési Igazgatósága centralizáltan végzi az MVM Zrt. és a beszerzés integrációban érintett tagvállalatok beszerzési feladatait. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett tagvállalatok számára az MVM
Zrt. mint szolgáltatást nyújtja a beszerzést. Az alkalmazott beszerzési modell a kategóriamenedzsment, a termék- és szolgáltatás-kategóriákra épülő működés révén biztosítható a specializált beszerzői tudás és piacismeret. Az egyes kategória
alapon tagozódó beszerzési csoportoknál összpontosuló csoportszintű terjedelem vonatkozásában kedvezőbb árak, kereskedelmi feltételek elérésére van lehetőség a volumenhatás miatt. A beszerzés integrációban nem érintett tagvállalatok
esetén tagvállalati szinten centralizált beszerzési szervezetek végzik a beszerzési
feladatokat, amelyek egységes elveket, szabályokat és módszereket alkalmaznak
tevékenységük során. A beszerzési keretrendszer kialakítása a csoportszintű szabályzatokon keresztül az MVM Zrt. központi beszerzési szervezetének feladata.

Az MVM Csoport beszerzései során az egyenlő feltételekkel zajló versenyeljárást
alkalmazza, és a verseny semlegességét biztosító eljárási lépésekre (a potenciális
szállítók felé egy időben és azonos tartalommal történő kommunikáció, szakmai
és pénzügyi értékelések szétválasztása, ajánlatok testületi bontása stb.) kifejezett
hangsúlyt fektet.
A beszerzést támogató rendszerek közül ki kell emelni az SAP SRM rendszer alkalmazását: ezt az MVM Csoport az ellenőrzött társaságainak többségére (kivételt
csak a kisméretű társaságok képeznek) egységes kialakításban használja, ami
nagymértékben segíti a folyamatok kontrollját és elemzését. A rendszer az igényléstől kezdve a szállítói számla kifizetéséig átfogja és dokumentálja a beszerzési
folyamatot, számos ponton kényszeríti a folyamat ellenőrzését, az egyes lépések
megfelelő szintű jóváhagyását. A vállalatcsoport korszerű megoldások alkalmazására (e-beszerzés, e-katalógus alapú rendelés) törekszik beszerzései során.
9. táblázat: Az MVM Csoport beszállítóinak értékelése
Mértékegység

2016

2017

2018

Helyi (belföldi) beszállítók aránya

%

94,46

94,08

93,92

Összes beszállító

db

4 836

4 595

4 357

Helyi beszállító

db

4 568

4 323

4 092

Helyi beszállítók aránya
(beszerzési érték alapján)

%

93,54

78,18

88,87

Összes beszerzett áru/szolgáltatás értéke

milló Ft

172 348 211 271 216 664

Helyi beszállítótól beszerzett
áru/szolgáltatás értéke

milló Ft

161 210 165 176 192 554

Az MVM Csoport illetékes szervezetei által kezelt 2018. évi beszerzések mintegy
kétharmada a következő témákhoz kapcsolódik:
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· műszaki jellegű beruházás és karbantartás
· informatikai szolgáltatás/anyag/eszköz
· tanácsadás, szakértők igénybevétele

biztonsága, további tartalékok kiépítésével a biztonsági rendszerek redundanciája,
valamint tovább bővül a baleseti helyzetre való felkészülés eszköztára.

melyek mintegy 40%-a az MVM Csoporton belüli belső szállítókon keresztül került
lebonyolításra.

A MAVIR ZRt. átviteli hálózatának 2018. évi fejlesztései (alállomási fejlesztések, távvezeték-rekonstrukciók, rendszerfejlesztések) kimagasló szerepet játszottak Magyarország energetikai ellátásbiztonságának és gazdasági versenyképességének
fenntartásában. A társaság 2018. évi jelentősebb beruházásai között szerepelnek a
Kisvárda melletti Szabolcsbáka 750/400 kV-os alállomás kivitelezési és előkészítési
munkái, valamint az átviteli hálózat üzembiztonságával kapcsolatos fejlesztések.

Jelentős beruházások és fejlesztések
INFRASTRUKTURÁLIS BEFEKTETÉSEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE ÉS HATÁSA
MVM-6
203-1

A

z MVM Csoport több területen végez fejlesztéseket annak érdekében, hogy
– figyelembe véve a környezeti fenntarthatóság alapelveit – közép- és hos�szútávon hozzájáruljon Magyarország gazdasági teljesítményének javításához. A
2018. évben az MVM Csoport több olyan beruházást is végrehajtott energiatermelési és -szállítási területeken, amelyek a gazdasági fenntarthatóságot szolgálják.
A hazai versenyképes árú és biztonságos villamos-energia ellátást biztosító MVM
Paksi Atomerőmű Zrt.-nél több jelentős beruházás is történt. Az erőmű blokkjainak 20 évvel történő üzemidő-hosszabbítását követően a biztonságos és stabil
villamosenergia-termelést biztosító szintentartó beruházások megvalósítása kiemelt prioritással folytatódott a 2018. évben is. Az atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjának végrehajtása hosszútávon biztosít munkalehetőséget az
atomerőmű munkavállalóinak, illetve stabil gazdasági környezetet teremt az
atomerőmű működtetésében résztvevő külső gazdasági vállalkozások számára.
A fukushimai atomerőműben 2011-ben bekövetkezett súlyos reaktorbaleset hatására az Országos Atomenergia Hivatal előírta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részére, hogy a korábban is magas biztonsági szintet továbbfejlesztő beruházásokat
hajtson végre, melyek megvalósítása 2018-ban is folytatódott. A Célzott Biztonsági
Felülvizsgálat (CBF) program keretében tovább javul az egyes technológiák üzem-
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A KOM Központi Okos Mérés Zrt. által megvalósított Intelligens Okosmérési
Mintaprojekt keretében 2018-ban befejeződött a Központi Okos Mérés és vezérlő
rendszer kiépítése, valamint az okosmérők és okos mérést biztosító berendezések
felszerelése a végponti helyszínekre. A mintaprojekt sikeres végrehajtása megalapozhatja egy reprezentatív mintára épülő okos hálózati rendszer kiépítését és
üzemeltetését.
Az MVM NET Zrt. olyan távközlési infrastruktúra fejlesztésekben vesz részt (saját,
illetve EU-s finanszírozású), melyek a közigazgatási szervek hírközlési összeköttetéseinek fejlesztését célozzák.
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a
kormányzati célú hírközlési szolgáltató (NISZ Zrt.) biztosítja a Nemzeti Távközlési
Gerinchálózaton (NTG) a hírközlési szolgáltatásokat, melyhez az alapinfrastruktúrát az MVM NET Zrt. szolgáltatja. Az NTG hálózat a 2011-ben megkezdett hálózatkonszolidáció eredményeként 2012. január 1-jén jött létre annak érdekében, hogy
– a korábbi piaci megoldásokkal ellentétben – állami tulajdonban lévő, nagy biztonságú hálózati infrastruktúrán vegyék igénybe az intézmények az alapvető
kommunikációs igényeikhez szükséges távközlési szolgáltatásokat. A fejlesztés
eredményeként – a korábbi, piaci szolgáltató által biztosított hálózathoz képest,
több mint 2000 új helyszínt is csatlakoztatva – ma már mintegy 6000 kormányzati végpontot lát el az MVM NET Zrt.
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Az MVM Csoport nagy hangsúlyt kíván fektetni a megújuló energiaforrások hazai
termelési részarányának növelésére. Az MVM Zöld Generáció Kft. 2017-ben elindította a Megújuló Programot, amelynek első fázisában 2 db 20 MW beépített
teljesítményű és 108 db 0,5 MW kapacitású fotovoltaikus erőművi beruházást valósít meg. A beruházási program keretében az MVM Csoport Magyarország legnagyobb naperőműveit építette meg Felsőzsolcán és Pakson, amelyek 2018 utolsó
negyedévében kerültek átadásra. 2018. évben a Megújuló Program keretében
épülő fotovoltaikus beruházások értéke 26 132 M Ft, amelyből 12 224 M Ft került
állami támogatásból kifizetésre.
A Megújuló Program beruházásai mellett az MVM Zöld Generáció Kft. 2018-ban
megvásárolta a Mátrai Erőmű Zrt. 16 MW beépített teljesítményű visontai nap
erőművét, amellyel tovább növelte megújuló energia alapú termelési kapacitásait. A tervezett naperőművekkel a magyar villamosenergia-termelés CO2-kibocsátása csökkenthető, ezzel mind a Nemzeti Energiastratégiában, mind a KEHOP-ban
meghatározott célok – a villamosenergia-termelésben decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrások arányának növelése, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése –, továbbá a klímavédelmi célkitűzések eléréséhez is
jelentősen hozzájárul.

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. egy új, 30 MWth kimenő hőteljesítményű,
elektromos fűtésű forró vizes kazánt létesített 2018-ban, mely beruházásnak köszönhetően a három meglévő kogenerációs blokk optimális használata és kihasználtsága, valamint kevesebb tüzelőanyag-felhasználás és ennek következtében
alacsonyabb légszennyezőanyag-kibocsátás valósul meg változatlan hőteljesítmény kiadása mellett.
Az optimális használat során a gázturbinák műszaki állagmegóvása is biztosított
azáltal, hogy a MAVIR ZRt. általi szabályozásban (változó villamosenergia-termelési igény) való részvétel ellenére a gázturbinás blokkok állandó terheléssel képesek
üzemelni, mivel a MAVIR ZRt. által nem igényelt villamos energiát a villamos kazánban felhasználva hőenergia termelődik.
Az állandó teljesítményen való üzemelésnek és a póttüzelés csökkentésének köszönhetően csökken a földgázfelhasználás, melynek eredményeképp alacsonyabb a légszennyező anyagok kibocsátása, valamint gazdasági előnyként jelentkezik, hogy a Társaság kevesebb CO2 kvóta vásárlására szorul.

A Nemzeti Közművek Zrt. leányvállalataival a nemzeti közműszolgáltatási rendszer hosszú távú, fenntartható működtetése érdekében 2018-ban is jelentős infrastrukturális fejlesztéseket végzett a földgáz-, a villamosenergia- és a távhőszolgáltatás ágazataiban.

További energiapolitikai előny, hogy a villamos kazánnak köszönhetően bővül a
fűtőerőmű villamos energia oldali szabályozóképessége, ezáltal támogatja az időjárásfüggő megújuló energiatermelés villamos energia rendszerbe történő integrációját. Valamint növekszik a távhőrendszer ellátásbiztonsága is, mert rendkívüli
helyzetben a fűtőmű képes a jelenlegi 100 MW helyett, akár 130 MW hőteljesítmény kiadására is.

Az MVM Csoport célul tűzte ki, hogy a hazai e-mobilitás piac aktív és meghatározó szereplőjévé váljon infrastruktúra és szolgáltatások tekintetében, rendelkezzen
saját országos lefedettségű töltőinfrastruktúrával és támogató rendszerrel, amelyre alapozva képes az ügyféligények magas szintű kielégítésére komplex és integrált e-mobilitási szolgáltatások nyújtásával. Ennek megvalósítása érdekében az
MVM Partner Zrt. és az NKM Mobilitás Kft. 2018-ban folytatta az országos kiterjedésű, saját üzemeltetésű elektromos töltőkúthálózati infrastruktúra kiépítését.

Az MVM MIFŰ Kft. 2018. évben közbeszerzési eljárásban egy 2×25 MW teljesítményű Belváros-Avas irányú hőátadó állomást épített be Miskolcon, a Tatár utcai
Fűtőműben, lehetővé téve ezáltal az Avasi PTVM 100 kazán üzemóráinak jelentős
csökkentését. A PTVM 100 kazánoknak alacsonyabb az energetikai hatásfokuk
alacsonyabb teljesítményen, ezáltal magasabb a tüzelőanyag-fogyasztásuk. A
hőátadó állomás használatával csökken a CO2 emisszió mértéke, és kisebb a villamos önfogyasztás mértéke is. A beruházás összköltsége 148 M Ft volt.
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10. táblázat: Az átviteli és az NKM elosztó hálózati távvezetékek hossza feszültségszintek szerint (km)
2016

2017

2018*

268

268

268

egyrendszerű

268

268

268

kétrendszerű

0

0

0

tervezett

–

–

–249**

2 979

2 983

2 983

egyrendszerű

1 590

1 590

1 590

kétrendszerű

1 389

1 393

1 393

–

–

275

1 394

1 394

1 394

egyrendszerű

805

805

805

kétrendszerű

589

589

589

–

–

0

199

199

1 264

egyrendszerű

85

85

937

kétrendszerű

114

114

327

ebből összesen föld alatti 120 kV

17

17

17

tervezett

–

–

15

EU4

750 kV

400 kV

tervezett
220 kV

tervezett
120 kV

* A 2018. év növekedést az NKM Csoport csatlakozása okozta.
** 750 kV-os távvezeték áttérítése 400 kV-ra és beforgatása Szabolcsbáka, Debrecen Józsa és Albertirsa alállomásba
(2019) – ez a projekt a 750 kV-os távvezeték hossz rövidülését (48. oszlopig 18,056 km maradó + 084 km új) és a 400
kV-os egyrendszeres távvezeték hossz növekedését okozza Szabolcsbáka-Debrecen Józsa-Albertirsa viszonylatban.
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11. táblázat: Az átviteli/elosztó hálózat veszteségei az MVM Csoportban
Az átviteli/elosztó hálózat veszteségei
az MVM Csoportban

Mértékegység

2016

2017

2018*

Átviteli/elosztó hálózatba táplált villamos energia

GWh

42 143

44 512

47 337

Átviteli/elosztói veszteség

GWh

399

473

798

%

0,95

1,06

1,69

Átviteli/elosztói veszteség aránya

EU12

* A növekedést az NKM Csoport csatlakozása okozta.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Számos nagy iparág kerül új, alulról jövő kezdeményezések által átalakításra. Ez
alól az energia termelése, elosztása és felhasználása, azaz az MVM Csoport tevékenysége sem lehet kivétel. Azok a vállalatok, amelyek ennek a változásnak nem
formálói, hanem szemlélői, csak követni tudják a trendek alakulását, mellyel jelentősen csökkenhet a társaság piaci szerepe. Az MVM Csoport ezt felismerve alapította 2016-ban az energetikai startupokra specializált inkubátorcégét, a Smart
Future Lab Zrt-t. A szervezet célja az új energetikai ötletek felkarolása, támogatása
a piacravitelben, ezáltal segítheti a hatékonyabb energiafelhasználást és elosztást,
valamint új piacokra léphet be az MVM Csoport. Ezen túlmenően a startupok alapítása, növekedése által új munkahelyek is létrejöhetnek.

KF103-1

A Smart Future Lab Zrt. magvető finanszírozást is biztosít a startupok számára, így
kiemelten fontos a befektetési döntések meghozatalát megelőző befektetési folyamat körültekintő működtetése. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény elveivel összhangban a társaság vagyonával való felelős gazdálkodás biztosítása érdekében a társaságnál egy olyan befektetési eljárásrend került kialakításra, ami az iparági legjobb gyakorlatnak megfelelő, körültekintő és prudens
döntéshozatalt tesz kötelezővé a társaság számára. Ennek alapvető eleme a
Smart Future Lab Zrt. Egyedüli Részvényese, az MVM Zrt. által 2016 áprilisában

KF103-2
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elfogadott, majd 2018-ban felülvizsgált és jóváhagyott Befektetési Politika, mely
részleteiben szabályozza a társaság befektetési tevékenységét, fő fókuszterületeit
és a befektetési folyamat fő lépéseit és kontrollpontjait. Tekintettel arra, hogy a
Smart Future Lab Zrt. szakmai inkubátor, ezért az MVM Csoport egyes üzletágaival, mint pontenciális vevőkkel, vagy vevői kapcsolattartókkal folyamatos konzultációt folytat a társaság egy-egy ötlet értékelése, illetve fejlesztése során.
KF103-2

Az MVM Csoport tudásbázisát felhasználva csökkenthető a befektetési kockázat,
ezért az egyes ötletek előrehaladása, piacra vitele kapcsán folyamatos kapcsolattartás szükséges az érintett üzletággal. Ennek kapcsán az MVM Csoport folyamatosan gyűjti a visszajelzéseket az egyes startupok előrehaladásáról, illetve a vevői
elvárások részletesebb ismerete miatt a lehetséges fejlesztési irányokról is konzultációk történnek az MVM Csoporton belül.
Manapság a versenyképesség minden korábbinál jobban befolyásolja a gazdasági szereplők jövőjét, ezt pedig leginkább a kor kihívásaira adott előremutató megoldásokkal, kreatív kezdeményezésekkel segíthetjük elő. A technológiai felkészültségben és a megszerzett tudásban rejlő lehetőség azonban kiaknázatlan
marad, vagy rövid időn belül értékvesztetté válik olyan katalizátorok hiányában,
mint a kutatás-fejlesztés támogatása, szakember utánpótlás-nevelés és tőke.
Az MVM Csoport ezt felismerve alapította az energetikai startupokra specializált inkubátorcégét és ennek a törekvésnek a része az, hogy az innovációs tevékenységet
tudatosan szervezve, annak jelentős célokat adva részben egy külön, a csoportszintű innovációs tevékenységet koordináló szakterületen keresztül támogassa.
A kutatás és fejlesztés, valamint az innováció területén való szerepvállalás megkerülhetetlen. Erre a tevékenységre jó példa a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) „FIEK_2016” támogatásán keresztül megvalósuló kutatómunka.
Az MVM Csoport állami nagyvállalatként a kutatási tevékenység mellett proaktívan bekapcsolódik a fejlesztési folyamatokba is. A modernizáció lehetőségét új,
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valós problémákra megoldást nyújtó ötletek felkarolásában, energetikai technológiák piaci igényeknek megfelelő fejlesztésében, modern üzleti megoldások bevezetésében látja a vállalatcsoport, melynek hátterét stabil pénzügyi alapokkal és
motivált, képzett munkavállalókkal kívánja biztosítani.
Annak érdekében, hogy ennek a tevékenységnek a viszonylag magas kockázata
megfelelő módon kezelve legyen, az innovációs folyamat egyik kulcsfeltétele a
valós piaci igények pontos felmérése, hiszen végső soron a termék vagy szolgáltatás sikeressége múlhat ezen. Fontos, hogy a kifejlesztett termékek előállításának
a mennyiségi és minőségi sajátosságai összhangban legyenek a helyi körülményekkel, a célcsoport elvárásaival vagy a nemzetközi piac igényeivel. Emiatt a vevői igény központú vezetői megközelítés az innovációs területen kiemelten fontos kockázatcsökkentő tényező.
A KOM Zrt. kifejezetten az „Intelligens Okosmérési Mintaprojekt” lebonyolítására
jött létre, ami az összközműves okosmérés egyetlen érdemi vizsgálatát tette lehetővé, és miután az egész projekt egy új rendszer fejlesztését igényelte ezért a KOM
Zrt. egész működését az innováció, problémamegoldás, valamint a különböző
technológiai megoldások kutatása, tesztelése, fejlesztése, adoptálása határozta
meg. Ez jelenti a résztvevő projekttagok által bevont innovatív megoldások beemelését is a saját rendszerébe, ahol ebben a tekintetben elsősorban IT oldali
fejlesztések valósultak meg, de saját hatáskörön belüli fejlesztések lebonyolítására
is szükség volt. A KOM Zrt. vezetősége a Mintaprojekt során a minél szélesebb
körű technológiai és műszaki tapasztalatszerzésre fókuszált, hogy a felhalmozásra
kerülő tapasztalatokkal hozzá tudjon járulni a nemzeti okosmérés majdani országos kiterjesztéséhez. Kijelenthető, hogy összközműves központi okos mérési
rendszer létrehozásában Magyarországon egyedülálló tapasztalata lett a KOM
Zrt.-nek, és ezzel egy kiemelkedően fontos szakmai műhellyé vált az eltelt néhány
év során. Ez nem csupán a leszállított Mintaprojekt eredményeire vonatkozik, hanem jelenti azokat a belső szabályozásokat, folyamatokat, partnerekkel történő
együttműködési modelleket is, amelyek a folyamatos kutatási és fejlesztési munka támogatásához szükségszerűen hozzájárultak. Fontos megjegyezni továbbá,
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hogy az infrastruktúra kialakítása során számtalan műszaki problémát is szükségszerűen meg kellett oldania a KOM Zrt.-nek, ami sok esetben egyedi megoldásokat, kisebb fejlesztéseket igényelt.
KF103-2

A Partnerek elvárása a Mintaprojekttel kapcsolatban alapvetően a részletes adatok megismerése, az energiahatékony működés, a veszteségek csökkentése, riasztások bevezetése és a reakcióidő minimalizálása. A létrehozott mérési és elemző
informatikai infrastruktúra lehetőséget teremt ezen igények kiszolgálására.

KF103-3

A KOM Zrt. szempontjából kiemelten fontos a kutatás és fejlesztés, a Mintaprojekt
kifejezetten erről szól. A Mintaprojekt célja a különböző infrastruktúrák mérésmódszertanát egységes platformra terelni, amelyhez elengedhetetlen a technológiák felkutatása, és a kreatív fejlesztés.
A KOM Zrt. elvárása szerint a Mintaprojektben alkalmazott technológiák és a fejlesztések tapasztalata megfelelő alapanyagot biztosít az ellátásbiztonság jövőben
felmerülő kihívásainak kezelésére, kiemelt figyelemmel a kiserőművek kezelésére.

KÖRNYEZETI BERUHÁZÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
A TAG- ÉS LEÁNYVÁLLALATOKNÁL
MVM-6

2018-ban az alábbiakban felsorolt tag és leányvállalatoknál került sor környezeti
beruházásokra, illetve fejlesztésekre:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Folyékony radioaktív hulladék-cementező technológia beszerzése, telepítése
A Paksi Atomerőmű üzeme során keletkező kis és közepes aktivitású folyékony radioaktív hulladékok csak szilárdított formában szállíthatók el a Bátaapátiban kialakított végleges tárolóba, így ennek megoldásáról, a vonatkozó „csomagolási” és
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átvételi követelmények figyelembe vételével gondoskodni kell. A szilárdítás módjaként az atomerőmű a négy hulladékhordót tartalmazó fémkonténeres hulladékcsomagokban történő becementezési technológiát választotta, melynek alkalmazásához az ezt végző speciális hulladék-cementező berendezés beszerzése, valamint az annak működtetését biztosító komplex szállítási-mozgatási, kiszolgáló és
biztonsági technológiai infrastruktúra kiépítése történik az atomerőmű ezen célra
kialakított üzemi helyiségében. A több éves, várhatóan 3 625 M Ft bekerülési ös�szegű projekt keretében a technológiai szerelési munkák befejezés alatt vannak, a
2020. év elejére tervezett üzembevételt megelőzően a továbbiakban a szigorú hatósági követelmények szerinti üzembehelyezési munkák, próbák következnek.
Turbinaolaj-pára elszívó rendszer korszerűsítése
A Paksi Atomerőmű gőzturbináinak működését kiszolgáló olajközeg tárolótartályaiban keletkező olajpára elszívását és leválasztását biztosító, folyamatos üzemű
technológiai rendszer elöregedett, a turbinagépházban elhelyezett olajpára elszívó ventilátorok körül és a tetőn lévő olajelválasztó egység környezetében rendszeresen tapasztalható volt olajtömörtelenség és olajköd okozta szennyezettség.
A gyakori karbantartás és szerelés miatt deformálódott felületek tökéletlensége, a
korszerűtlen konstrukciós kialakítás és az alacsony hatásfokú olajleválasztás eredményeként kirakódó olajszennyeződés balesetveszélyes volt, növelte a tűzkockázatot, és szennyezte a környezetet. A potenciális olajszennyeződés felszámolása
érdekében a rendszer korszerűsítéseként ventilátorral felszerelt új olajleválasztók
beépítése és beüzemelése került elvégzésre. A 45 M Ft költséggel járó projekt a
tervezett terjedelemben gyakorlatilag 2018. évben befejeződött.
Környezet és Kibocsátás Ellenőrző Rendszer fejlesztése
A fukushimai baleset következtében végzett Célzott Biztonsági Felülvizsgálat keretében vizsgálatra került az atomerőmű telephelyén és a telephelye környezetében
lehetséges sugárzást mérő telepített eszközök alkalmazhatósága földrengés és teljes feszültségvesztés során kialakult helyzetekben. A felülvizsgálat eredményeként
elvégezték a telepített mérőrendszerek földrengésvédelmi megerősítését, a teljes
feszültség kimaradás esetére 72 órás rendelkezésre állást szolgáló átalakításokat, a
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mérő és mérésfeldolgozó eszközök biztosítását balesetelhárítási tevékenységhez,
illetve a tartalék balesetelhárítási objektum információ ellátását, ezen túl autonóm
adatgyűjtő megoldás kialakítását, valamint az avulás során összegyűjtött berendezés- és rendszerszintű felújítási feladatokat. Az 1 360 M Ft várható bekerülésű projekt keretében a tervezési munkák megtörténtek, illetve folyik a telepítendő berendezések gyártása. A kivitelezési munkák 2020 végéig kerülnek végrehajtásra.
Hűtőgépházi és hűtőrendszeri átalakítások
A Paksi Atomerőmű technológiai szellőző és klímarendszerei környezetkímélő és
stabil, hosszú távú hűtés-ellátásának biztosítása érdekében szükségessé vált a hűtőgépház ózonkárosító hűtőközeggel működő gépeinek cseréje, illetve a megnövekedett teljesítményigény miatt a hűtőrendszer átalakítása. A több éves komplex
fejlesztési projekt keretében 2018-ig sikeresen elvégzésre kerültek a tervezési és kivitelezési munkák. Az 1 435 M Ft összköltségű beruházás keretében az üzembehelyezési és mérési feladatok egy része 2019. évre marad, melynek következtében biztosított lesz a jogszabályokat kielégítő és megfelelő kapacitású hűtőrendszeri funkció.
Folyékony Radioaktív Hulladékvíz Feldolgozó Technológia korszerűsítése
A Folyékony Radioaktív Hulladékvíz Feldolgozó Technológia (FHFT) a Paksi Atomerőmű üzemelése során keletkező felaktiválódott és összegyűjtött hulladékvizek
radioaktív anyagoktól való megtisztítását végző összetett, több lépcsős rendszer,
melynek elemein az elmúlt időszak működtetési tapasztalatai alapján számos
üzemviteli hatékonyság javító, valamint munka- és dolgozói egészségvédelmi átalakítás, fejlesztés vált szükségessé. A 82 M Ft összegű projekt 2018-ban befejeződött, a végrehajtásnak köszönhetően egyrészt fejlődött a megmaradó hulladék
hosszú távú környezetkárosító hatását csökkentő technológiai bázis, másrészt
csökkentek a rendszer kiszolgálásában, illetve környezetében tevékenykedő dolgozói csoportra ható káros tényezők.
TETT településeken lévő háttérsugárzás mérőrendszerek cseréje
A Paksi Atomerőmű környezetében lévő települések által működtetett Társadalmi
Ellenőrző és Tájékoztatási Társulás tevékenységének elősegítéséhez, az atom-
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erőmű közelében élő lakosság sugárzással szembeni félelmeinek feloldása és az
atomerőmű biztonságos működése iránti bizalmának építése érdekében már évtizedekkel ezelőtt telepített háttérsugárzás-mérő és kijelző berendezések üzeme
mára bizonytalanná, meghibásodásokkal terheltté vált. 2018-ban, 18 M Ft összegben beszerzésre és kihelyezésre kerültek az új, korszerű berendezések, így újra
megfelelően biztosított a lakosság folyamatos védelme és tájékoztatása.

MAVIR ZRt.
2018-ban összességében több mint 354 millió Ft értékben végeztek beruházásokat a környezetvédelem érdekében. Ennek kapcsán építették át a győri 4. számú,
a felsőzsolcai 1. számú és a sándorfalvai 1. számú, valamint újították fel a gödi 1. és
5. számú transzformátorok alapját. Felújították az albertfalvai, békéscsabai, debreceni és a detki állomáson található olajleválasztó és savazó aknákat. A madárütközések csökkentése érdekében a 220 kV-os távvezetékek közül a Szolnok-Szeged
és a Győr-Bécs, a 400 kV-os távvezetékek közül a Győr–Szombathely–Zurndorf és
az Albertirsa–Martonvásár–Szigetcsép kétrendszerű távvezetékekre helyeztek ki a
vezetéksodronyok jobb láthatóságát biztosító madáreltérítő szerelvényeket.

MVM OVIT Zrt.
2018-ban a következő közvetlen környezetvédelmi beruházások közé tartozó fejlesztések, illetve intézkedések voltak:

· Veszélyeshulladék-kezelés: több telephelyen is beszerzésre kerültek a vonatko-

·

zó jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtő edények, valamint megelőzés céljából kármentesítő anyagok (olajfelitató granulátum, illetve olajfelitató lap). A beszerzések összértéke 252.670 Ft volt.
Nem veszélyes hulladék kezelése: több telephelyen a keletkező csomagolási
hulladékok szelektív gyűjtésének megvalósítására a vonatkozó jogszabályi
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·

előírásoknak megfelelő hulladékgyűjtő edények kerültek beszerzésre. A beszerzés összértéke 961.870 Ft volt.
Egyéb: a szállítási üzletág gépjármű karbantartási tevékenységénél környezetvédelmi szempontból alkatrészmosó berendezés beszerzésére került sor. A beruházás 677.315 Ft-os költséggel járt.

Római Irodaház
2018-ban folytatták a világításkorszerűsítési programot, melynek során az épületben a 3. emeleten és a P1 szinten üzemelő kompakt fénycsöveket korszerű, energiatakarékos LED fényforrásokra cserélték. 2019-ben az épület 1. és 2. emeletein
és a P2 szinten az energiatakarékos LED fényforrások cseréjét folytatják.

Észak-Budai Fűtőerőmű
A társaság a Kunigunda utcai telephelyén egy 30 MWth kimenő hőteljesítményű,
elektromos fűtésű forró vizes kazánt létesített 2018. évben. A projektről bővebben
az 5.6.1. Infrastrukturális befektetések és szolgáltatások fejlesztése és hatása szakaszban lehet olvasni.

végzett. A beruházás (4M Ft értékben) keretében 36 db díszfa ültetése történt
meg.
Az NKM Áramhálózat Kft. békési 120/20 kV-os alállomásán újabb transzformátor
került beépítésre. A meglévő alap annak állapota miatt elbontásra került és egy új
szigetelt alap kiépítése megtörtént, 28,8 M Ft értékben.
Az NKM É-D Földgázhálózati Zrt. szegedi telephelyén a csatornahálózat több építési hibával üzemelt. Szükséges volt a rendszeres mosatás, szippantás. A csatornák
több helyen töröttek, fagyökérzettel átnőttek voltak, több helyen nem megfelelő
átmérővel, néhány helyen „kontrába” lejtetve, víztartása nem volt megoldott.
2017-ben a Szegedi Vízmű Zrt. kamerával felmérte, beszintezte, majd rekonstrukciós javaslatot tett a hibás szakaszokra. A beruházás összértéke meghaladta a
25 M Ft-ot. 2018-ban kivitelezésükben lezajlott az érintett szakaszok cseréje. A
2016-2018. évi Munka-, tűz- és környezetvédelmi program környezetvédelmi elemeiként a közös hírportálon környezetvédelemmel, energiagazdálkodással kapcsolatos hírlevelek jelentek meg (pl: tudatosság-növelő, tájékoztató felhívások).

Erőműirányítás és teljesítmény
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÉS MEGBÍZHATÓSÁG

Vértesi Erőmű
Rekultivációs tevékenység elvégzésére 2,392 Mrd Ft-ot fordított a társaság (melyből a bányabezárási tevékenység 1,681 Mrd Ft volt).

NKM Csoport
Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. a Budapest, Koppány utcai telephelyén fapótlást
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A

z MVM Csoport szakmai felkészültségével nagymértékben hozzájárul Magyarország energia ellátásának biztonságához. Az MVM Csoport fő feladata,
hogy olcsón és megbízhatóan biztosítson energiát a magyar lakosság és vállalkozások számára. Figyelembe véve, hogy az MVM Csoport a villamosenergia-szektor
meghatározó, egyetlen nemzeti tulajdonban lévő jelentős szereplője, állami tulajdonlása révén hatékonyan és érdemben képes hozzájárulni a nemzeti energiastratégiai célok megvalósításához, lehetővé téve, hogy a magyar államnak ne
csupán szabályozói, hanem tulajdonosi eszközök is rendelkezésére álljanak célkitűzéseinek eléréséhez.
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Az MVM Zrt., mint az MVM Csoport anyavállalata kiemelt jelentőséget tulajdonít
az MVM Csoport termelő tagvállalatai által előállított energiaformák rendelkezésre állásának és megbízhatóságának. A rendelkezésre állási mutató egyszerűsített
értelmezése, hogy a berendezés képes-e a termelésre vagy sem. Komplexebb
értelmezése már nem csak az időbeli termelési képesség visszajelzésére, hanem a
termelési képesség és a mindenkori igények viszonyának mértékére is választ ad.
A rendelkezésre állási mutató fontos eleme a hosszú távú karbantartási szerződéseknek is, mely szerződéses érték kötbér-köteles mutatószámként kerül alkalmazásra.
A rendelkezésre állás terv és tény mutatószámainak összehasonlítása visszaigazolja az üzemviteli és karbantartási gyakorlat megfelelőségét, vagy indikálja a beavatkozások szükségességét, módosítások bevetését az üzemviteli és karbantartási feladatokban. Megállapítható, hogy gyorsított döntési folyamatok (hatáskör,
felelős) kidolgozása szükséges a géptörési káreseményekre, melynek előkészületei folyamatban vannak.
A termelő berendezésekkel kapcsolatosan általános elvárás, hogy azok rendelkezésre állása meghaladja a 96%-ot, vagyis az éves karbantartásokra és hibajavításokra fordított állásidő ne legyen több két hétnél.

Az energia fogyasztói számára legfontosabb szempont a felhasználandó energia
állandósága, minőségét tekintve pedig kiemelten fontos a szolgáltatás szüneteltetésének teljes mértékű elkerülése. Napjainkban a fogyasztók környezettudatosságának erősödése és fenntarthatósággal szemben támasztott elvárása ugyancsak meghatározó, így a megújuló energiaforrások arányának növelése kiemelt
hangsúlyt kap.
A rendelkezésre állás kiemelt szerepkörére tekintettel igen fontos, hogy számításba
vegyünk minden olyan, beruházás tervezésnél felmerülő szcenáriót, melyek létjogosultsággal rendelkeznek a hazai megújuló alapú energiatermelés területén. Figyelembe kell vennünk az egyes időjárás- és napszakfüggő energiatermelő technológiák, valamint a kiegyenlített energiatermelést megvalósító lehetőségek egymásra hatásából adódó következményeket, pozitív hatásokat. Szükséges szem
előtt tartanunk az egyes technológiák megvalósíthatósági és gazdaságossági jellemzőit, valamint a hazai jogi és gazdasági környezetből következő jövőképet.
A jelenleg is folyamatban lévő Megújuló Program a 2018. évben maximálisan igazolta az MVM Csoport megújuló alapú energiatermelés iránti elköteleződését.

PAKSI ATOMERŐMŰ

Az MVM Csoport fosszilis termelő tagvállalatainál a rendelkezésre állási mutató
állandó eleme az üzletpolitikai célkitűzéseknek is, mint központilag meghatározott elvárás, melynek megtörténik a féléves és éves visszamérése, értékelése is.
Az erőművek, fűtőművek rendelkezésre állása éves, negyedéves, havi és heti szinten is nyomon követésre kerül, a termelési, termelőképességi, karbantartási tervek, valamint a heti jelentések által.

2018-ban is magas – 89,23%-os – átlagos teljesítmény-kihasználással üzemelt az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. négy blokkja. A társaság az üzleti tervnek megfelelő
árbevétellel zárta az évet. A négyblokkos üzemelés kezdete (1988) óta 2018-ban
volt a legalacsonyabb az egyéni és a kollektív dózis – de minden eddiginél kisebb lett a WANO (Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége) munkabaleseti
mutatója is.

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

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2017. év végén nyújtotta be az Időszakos Biztonsági Felülvizsgálatról szóló jelentését az Országos Atomenergia Hivatalnak. 2018ban az OAH úgy értékelte, hogy a felülvizsgálatot a jogszabályi követelmények-
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nek megfelelően végezték el, a feladatokat és a határidőket kellően körültekintően határozták meg. Ennek a hatósági értékelésnek a lezárására 2019 januárjában
kerül sor, amely egyúttal az atomerőmű elmúlt tíz éve lezárásának is tekinthető,
kijelölve a következő 10 év meghatározó feladatait.
Az MVM Csoport megújuló alapú energiatermelő portfóliójának további növelése
jól illeszkedik a környezettudatos és fenntarthatóság iránt elköteleződött fogyasztók igényeihez, elvárásaihoz. Szándékaink, elképzeléseink mentén haladva további, jelentős kapacitással bíró megújuló energiaforrásokra támaszkodó létesítményeket kívánunk megvalósítani.

EU10

HOSSZÚ TÁVON TERVEZETT KAPACITÁSNÖVELÉS ÉS VÁRHATÓ
IGÉNYNÖVEKEDÉS

2023-ban az optimista verzió szerint a magyarországi erőművek bruttó beépített
teljesítőképessége 11 146 MW lesz. Pesszimista szcenáriók alapján ez 8000-9000
MW körül alakulhat, jelentős, 2800-3300 MW időjárásfüggő megújulós erőmű
parkkal. A várható csúcsterhelés 7100 MW körül fog alakulni.

EU10

A kiserőműves megvalósításokról legfeljebb sejtéseink lehetnek. A szabályozói
környezet megváltozása jelentősen befolyásolhatja a különböző energiaforrásra
épülő kiserőművek fejlődési lehetőségeit. A földgáztüzelésű nagyerőművek megvalósulása a jelenlegi piaci környezetben jelentős bizonytalanságot mutat. Az új
atomerőművi blokkok tervezett üzemkezdete 2026 után várható. Az elmúlt évtized tendenciái – többek közt a gazdasági válság fogyasztásra gyakorolt hatása,
valamint a földgáztüzelésű nagyerőművek kedvezőtlen megtérülési mutatói – az
erőműépítések elhalasztását eredményezi, csökkenő befektetői intenzitást eredményezve a villamosenergia-ipar forrásoldalán. A további igénynövekedés dinamikáját sok tényező befolyásolhatja – megnehezítve ezzel az előrejelzések készítését –, viszont a közép- és főleg hosszú-távon megvalósuló fejlesztések szükségessége nem kérdőjelezhető meg.
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Energiapolitikai szándék szerint a húszas évek második felében várhatóan két
nagy (1 262 MW-os) teljesítőképességű nukleáris alaperőművi egység kerülhet
üzembe helyezésre. Az új blokkok tervezett üzemkezdete 2026 után várható.
Hazánk erőműparkjának több lábon állása (ún. energiamix) növelheti az ellátásbiztonságot és egyben csökkentheti az energetikai kiszolgáltatottságot is. Az
MVM Csoport a megújuló energiatermelésben való részvételének növelése révén
járul hozzá a megfelelő energiamix kialakításához, ezért útjára indította a Megújuló Programját, melynek során 110 beruházási helyszínen, mintegy 100 MWp beépített naperőművi teljesítménnyel bővül az MVM Csoport megújuló portfóliója.

Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata
FO103-1

A

hazai villamosenergia-rendszer egyensúlyban tartása alapvetően az erőművek
terhelés-változtatásával történik, ugyanakkor a fogyasztói oldalon is van lehetőség a beavatkozásra a fogyasztási szerkezet átalakításával. A hazai villamosenergia-rendszer gazdasági eszközökkel is ösztönözni kívánja a fogyasztók aktívabb bevonását, így közvetlenül (vezérléssel) vagy közvetve (tarifával) is befolyásolható a
fogyasztói reakció. Előbbire köznapi néven „éjszakai áramként” hivatkozunk, utóbbi
esetében eltérő fogyasztói ár vonatkozik a csúcsidőszaki és az azon kívüli fogyasztásra, ösztönözve ezáltal a kevésbé terhelt időszakok fogyasztását. Az IT és infokommunikációs megoldásokra épülő, dinamikusabb fogyasztóoldali szabályozás esetében kiterjedt gyakorlatról még nem lehet beszámolni Magyarországon, azonban
fontos kiemelni, hogy a fogyasztó oldali szabályozás elterjedését támogató piaci
folyamatok (pl. okos mérés és decentralizált termelés terjedése) mellett az Európai
Unió energiapolitikai törekvései között is kiemelt fontosságot kapott a fogyasztók
aktívabb bevonása az energiaellátási rendszerbe, ami által középtávon szélesebb
teret kaphat a rendszeregyensúly fenntartásában a fogyasztóoldali szabályozás is.
Az MVM Partner Zrt. energiahatékonyság melletti elkötelezettségének bizonyítéka, hogy bevezette az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerinti irányítási rendszert,
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ami által a társaság általános szemlélete és működési folyamatai is magukban
hordozzák az energiahatékonysági szemléletmódot.
Az MVM Partner Zrt. folyamatosan keresi azokat a potenciális fogyasztókat, akikkel
együttműködve lehetőség nyílik a modern technológiákra épülő dinamikus fogyasztóoldali szabályozásra. Ebben kiemelt szerepet tölt be az MVM Partner Zrt.
Kiserőmű Szabályozó Központja, ami jelenleg kisebb termelői egységek koordinált értékesítését végzi, és ezekre a tapasztalatokra építve készül elő a fogyasztók
aktívabb bevonására a szabályozási piacon. Az elmúlt időszakban egy kiskereskedelmi lánccal együttműködve elindult egy egyéves kísérleti projekt, amelynek
célja, hogy műszaki és gazdasági szempontból felmérje az érintett fogyasztók
bevonásának lehetőségét a rendszerszintű szolgáltatások piacára. Ezen túlmenően a Kiserőmű Szabályozó Központba integrálódott az MVM Csoport egy olyan új
erőművi fejlesztése is, amely lehetőséget teremt a fogyasztás általi szabályozás
gyakorlati alkalmazására.

FO103-2
EU7

E tevékenységhez közvetetten kapcsolódva az MVM Partner Zrt. az értéknövelt
szolgáltatásainak biztosításán keresztül is részt vesz a magyarországi energiahatékonyság növelésében. Ilyen szolgáltatások közé tartozik az energiaaudit, az MSZ
EN ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer kiépítése és tanúsításra
való felkészítés, valamint az energiahatékonysági tanácsadás.

Az atomerőmű leszerelése

A

nukleáris létesítmények leszerelése a létesítmények leállítás utáni fenntartását, ellenőrzését és védelmét, valamint a nukleáris biztonsági hatósági felügyelet megszüntetéséhez szükséges adminisztratív és műszaki tevékenységek
végrehajtását foglalja magában a létesítmények elbontásáig bezárólag.

FO103-3
NU103-1
NU103-3

A Paksi Atomerőmű 1982-ben kezdte meg üzemelését az első blokk üzembe helyezésével. A negyedik blokk 1987 óta üzemel. Az atomerőmű üzemidejének 30
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évről 50 évre való meghosszabbítására irányuló eljárás befejeződött, így az erőmű
negyedik blokkját várhatóan 2037-ben állítja le az engedélyes. A Paksi Atomerőmű leszerelésére a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által készített tervekben elfogadott referencia-forgatókönyv a primer kör 20 évig tartó védett megőrzése.
A nukleáris létesítmény leszerelési tervének rendszeres felülvizsgálatával és szükség szerinti aktualizálásával biztosítható, hogy az kövesse a nukleáris biztonsági
hatósági követelmények változását és a technológia fejlődését. A leszerelési tervnek a radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek hazai kezelését megalapozó
nemzeti programmal (1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat) összhangban tartalmaznia kell a leszerelés ütemezését – szükség esetén a védett megőrzés időtartamát –, valamint a telephely hosszú távú hasznosítási elképzeléseihez igazodóan a
leszerelés végállapotát.
Az Atomtörvény előírásai szerint a nukleáris létesítmény leszerelésével összefüggő feladatok elvégzéséről a Kormány által kijelölt szerv gondoskodik. Az Országos
Atomenergia Hivatal a Kormány felhatalmazásából a fenti feladatok végrehajtására 1998. június 2-án megalapította a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú
Társaságot, amely 2008. január 7-én átalakult Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá (továbbiakban: RHK Kft.).
Ezzel tehát Magyarországon létrejött egy független radioaktívhulladék-kezelésért
felelős szervezet, amelynek feladatai és felelősségi köre jogszabályban meghatározott.
Az Atomtörvény alapján létrejött a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap (a továbbiakban: Alap), amely elkülönített állami pénzalapként biztosítja a radioaktív hulladék és kiégett üzemanyag kezelésével, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésével összefüggő feladatok finanszírozását. A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének költségeit – az Alapba történő befizetés útján – annak
kell viselnie, akinél ezek az anyagok keletkeznek.
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ELŐZMÉNYEK

A Paksi Atomerőmű leszerelésével kapcsolatos előkészítő tevékenységek 1993ban az 1-2. blokkok leszerelésével foglalkozó tanulmány elkészítésével kezdődtek.
Az 1997-ben készített Előzetes Leszerelési Terv már kiterjedt mind a négy blokk,
illetve a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának leszerelésére is. Ezeket a terveket a
létesítmény engedélyese, a Paksi Atomerőmű Zrt. készítette. 1998-ban jogszabály
változás következtében az RHK Kft. átvette a leszereléssel kapcsolatos előkészítő
tevékenységek végzését, és ettől kezdve a Leszerelési Tervek aktualizálásának finanszírozását az Alap biztosítja.
Eleinte nem volt elegendő tapasztalat és információ Magyarországon a nukleáris
létesítmények leszerelésével kapcsolatban, ezért az RHK Kft. szükségesnek tartotta az elkészült dokumentumok véleményeztetését, melyhez a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) szakértői segítségét kérték. A dokumentumok felülvizsgálata három témakörben történt meg:

· a leszerelési adatbázis struktúra kialakítása;
· a reaktortartályok és belső szerkezeti elemeik felaktiválódás számításai;
· a leszerelési terv felülvizsgálata.
A felülvizsgálatok eredményeként NAÜ szakértői vélemények készültek, melyek
javaslatait a további előkészítő tevékenységek során figyelembe vették. 19932012 között mind a Paksi Atomerőmű Zrt., mind az RHK Kft. által készíttetett előzetes leszerelési tervek még hat különböző leszerelési opciót vizsgáltak. Mivel
ezek sok esetben mind költség, mind hulladék mennyiség tekintetében nagyon
hasonlítottak egymáshoz, ezért döntés született az opciók számának csökkentéséről. Ennek eredményeként a későbbi elemzés már csak az alábbi, nemzetközileg
elfogadott és alkalmazott, két opciót vizsgálta:

· azonnali leszerelés;
· halasztott leszerelés a primer kör 20 éves védett megőrzésével.
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A létesítmény leszerelési költségeinek meghatározásakor három nemzetközi szervezet (OECD Nukleáris Energia Ügynökség, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség,
Európai Bizottság) által kidolgozott, nukleáris létesítmények leszerelési költségeinek számítására szolgáló költségkód rendszert vették alapul.
A 2012-2014 között elvégzett felülvizsgálat részeként 2012-ben elkészült az atomerőmű technológiai rendszereinek és épületszerkezeteinek radiológiai alapállapot-felmérése, valamint megtörtént a reaktor biológiai védelmek felaktiválódásszámításának felülvizsgálata és a leszerelési terv egyes fejezeteinek aktualizálása.
A Paksi Atomerőmű leszerelésének preferált opciója a primerkör 20 évig tartó védett megőrzését és az azt követő leszerelést irányozza elő. A leszerelési tevékenységek eredményeként elérendő végső cél a telephely felhasználhatóvá tétele bizonyos korlátozások fenntartása mellett.

Az átmeneti időszak végére már rendelkezni kell érvényes leszerelési engedéllyel
és ekkor történik meg a Paksi Atomerőmű Zrt. és az RHK Kft. közötti engedélyesi
jogkör átadás-átvétele is. Az átmeneti időszakot a leszerelés I. fázisa követi, ami a
preferált leszerelési opcióban a teljes ellenőrzött zóna 20 éves védett megőrzését
és a szabad zóna leszerelését/lebontását foglalja magában.
A II. fázisban történik meg a felaktiválódott, illetve kontaminálódott technológiai
elemek és épületszerkezetek leszerelése és lebontása. A II. fázis tervezett időtartama 8 év.
A III. fázis alapvetően a már inaktív épületek bontásból, a reaktorberendezések darabolásából, a hulladék kezeléséből, valamint a terület rehabilitációjából és a végső
sugárvédelmi felmérésből tevődik össze. A III. fázis tervezett időtartama 11 év.
12. táblázat: A Paksi Atomerőmű halasztott leszerelési opciójának ütemezése

A paksi telephelyen létesülő új atomerőművi blokkok várhatóan a 2080-as évek
közepéig fognak üzemelni. Célszerű az egy telephelyen lévő 6 blokk leszerelési
stratégiáját a későbbiekben összehangolni és optimalizálni, amely a jelenlegi
négy blokk esetén a védett megőrzési időszak növekedéséhez vezethet.

A LESZERELÉSI FOLYAMAT IDŐZÍTÉSE

A blokkok leállításától a leszerelési tevékenységek befejezéséig tartó időszak alapvetően négy szakaszra osztható. Az egyes szakaszok ütemezése a 12. táblázatban
található.

Szakaszok– feladat

Kezdete

Vége

Átmeneti időszak

2032.01.01.

2041.12.31.

I. Leszerelési Fázis – Védett megőrzés, szabad zóna lebontása

2042.01.02.

2061.12.30.

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

2062.01.02.

2069.12.31.

III. Leszerelési Fázis – Az inaktív terjedelem lebontása

2070.01.01.

2080.12.31.

ÁTMENETI IDŐSZAK

Az első szakasz, melyet átmeneti időszaknak neveznek, az 1. blokk leállításának
időpontjától kezdődik és az utolsó kiégett kazetta KKÁT-ba történő kiszállításáig
tart. Figyelembe véve a blokkok indítása között eltelt időintervallumokat, és feltételezve, hogy azokat az indulás sorrendjében állítják le, ez a periódus kb. 10
évig tart.
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Az átmeneti időszakban a létesítmény engedélyese az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt., amelynek a legfontosabb feladata a nukleáris biztonság fenntartása és a kiégett kazetták hűtését követően azok Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába való
kiszállítása.

INTEGRÁLT JELENTÉS

|

2018

68

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

vezet felállítása az RHK Kft. szervezetén belül. A projektirányító szervezet felelős a
leszerelési folyamat teljes körű irányításáért. Kiemelt feladatai közé tartozik az engedélyeztetés, a beszállítók kiválasztása, a szerződéskötési tevékenység, a beruházási és értékesítési feladatok ellátása, valamint az oktatás. A szervezet feladatai a
leszerelési tevékenységek befejezését követően érnek véget.

Az átmeneti időszakban az engedélyes fontosabb feladatai még a következők:

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

·
·
·
·
·

a kezelési utasítások felülvizsgálata;
létszámleépítési-terv készítése;
az üzemeltetési hulladékok feldolgozása;
a pihentetett kazetták kiszállítása a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába;
az engedélyesi jogkör átadás-átvételében való közreműködés.

A fenti feladaton túlmenően be kell fejezni a radioaktív hulladékfeldolgozási tevékenységeket, és az ilyen típusú hulladékokat el kell szállítani a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóba. Az átmeneti időszakban végrehajtandó tevékenységek lényeges eleme az előzetes tervezéshez szükséges radiológiai felmérés.
A leszerelési munkák tervezéséhez szükséges radiológiai felmérésen kívül az átmeneti időszakban el kell végezni a veszélyes anyagok (gyúlékony, robbanásveszélyes, toxikus anyagok, azbeszt) felmérését.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a leszerelési tevékenységek végzéséhez környezetvédelmi engedélyre van szükség. Az előzetes vizsgálati
eljárást követően még a Leszerelési Terv végleges változatának elkészítése előtt
környezeti hatásvizsgálati eljárást kell lefolytatni.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az RHK Kft. közötti engedélyesi jogkör átadás-átvétele két lépcsőben (1-2. majd 3-4. blokkok) valósul meg. Az engedélyezési eljárásokkal párhuzamosan megkezdődik a leszerelésért felelős projektirányító szer-
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NU103-2
EU9
NU103-3

A leszerelési költségek meghatározásának támogatására és nemzetközi szintű
egységesítésére nemzetközi ajánlás áll rendelkezésre, amely tényleges leszerelésekből szerzett tapasztalatok felhasználásával készült. A Paksi Atomerőmű leszerelési költségének meghatározására használt számítási, elszámolási módszer is a
nemzetközi ajánlás figyelembe vételével készült. A leszerelés költségeit a 2016.
évi előzetes leszerelési terv 8. fejezete tartalmazza. A referencia scenario várható
összköltsége 338,48 milliárd forint 2013. évi bázisáron.
Az 1996. évi CXVI törvény (Atomtörvény) 62. § értelmében a radioaktív hulladékok
végleges elhelyezésére, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítésének és üzemeltetésének, illetve a nukleáris
létesítmények leszerelésének finanszírozását a külön erre a célra létrehozott Alapnak kell fedeznie. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelő szerve az alappal
rendelkező miniszter által vezetett minisztérium. Az Alapból finanszírozandó tevékenységek ellátására kijelölt szervezet a 215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet alapján az RHK Kft.
A radioaktív hulladék végleges elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag
átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyag-ciklus lezárásának, továbbá a
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nukleáris létesítmény leszerelésének költsége atomerőmű esetében az enge
délyest terheli. Az atomerőmű engedélyese a radioaktív hulladékok végleges
elhelyezésének, valamint a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásának és végleges
elhelyezésének, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének (lebontásának) költségeit a KNPA-ba történő havi gyakoriságú befizetés útján köteles biztosítani.
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A befizetéseket úgy kell meghatározni, hogy a KNPA-ból teljes mértékben finanszírozni lehessen a radioaktív hulladékok feldolgozásának költségeit, valamint a
leszerelés költségeit. A befizetések mértékének meghatározásához szükséges számításokat a 215/2013. (VI.21.) Korm. rendelet 2.§ alapján az RHK Kft. készíti el. Az
atomerőmű éves befizetésének mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
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KÖRNYEZETVÉDELEM

A

z MVM Csoport tevékenysége során hatással van mind a természetes, mind
az épített környezetre, ezért a működés megtervezése során fontos szempont a környezetterhelés csökkentése, valamint az erőforrás-hatékonyság. Az
10
MVM Csoport környezeti politikája keretet ad a környezet védelme és a fenntarthatóság alapelveinek alkalmazására irányuló törekvéseknek, mint például az életciklus-szemlélet figyelembe vétele, a környezeti elemekre és az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások minimalizálására vagy a károsanyag-kibocsátás csökkentésére tett célkitűzések, valamint az elővigyázatosság és a felelős gondoskodás
elvének követése. A fejezet felépítésében követi a GRI Standard iránymutatását,
így az azonosított nyolc lényeges témakörre épül, melyek a következők:
Anyagok

Energia

Víz

Biodiverzitás

Légnemű kibocsátás

Folyékony kibocsátás és
hulladék

Megfelelés

Beszállítók környezeti
értékelése

A környezetvédelmi fejezet célja az MVM Csoport jelentősebb környezeti hatást
kifejtő társaságainak teljesítményéről egy összefoglaló kép bemutatása. Ilyen környezeti hatást elsősorban a működésük során jelentős mennyiségű elsődleges
(primer) energiahordozót felhasználó, környezetbe irányuló kibocsátással (amely
lehet légszennyező anyag, zaj, a felszíni vagy felszín alatti vizeket, esetleg a talajt
szennyező kibocsátás, elektromágneses vagy radioaktív sugárzás, jelentősebb
mértékű, esetenként veszélyes termelési hulladék vagy radioaktív hulladék keletkezése), valamint a biodiverzitásra érzékelhető hatással rendelkező társaságoknál
feltételezünk.

10	  mvm.hu/kozerdeku-adatok/szakmai-informaciok/kornyezetvedelem/

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

A Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) a környezetvédelemben is hasznos iránymutatásként szolgálnak. Az MVM Csoport tevékenysége hat olyan SDG megvalósulását is segíti, melyek elsősorban környezetvédelmi célkitűzéseket tartalmaznak, ezek a 6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság; 7. Megfizethető és tiszta energia; 9.
Ipar, innováció és infrastruktúra; 12. Felelős fogyasztás és termelés; 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen; 15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme célok.

102-15

A vízminőség javítása, a vízhez kapcsolódó ökoszisztémák megóvása és javítása, a
szennyezés lehetőségének mérséklése és a vízfelhasználás csökkentése olyan területek, melyek esetében az MVM Csoport közvetlenül hozzájárul a tiszta vízhez
kapcsolódó fenntartható fejlődési célkitűzés (SDG 6.) eléréséhez. Az MVM Csoport teljes tevékenysége során – beleértve a rekultivációt és kármentesítést is –
törekszik a biológiai sokféleség fenntartására és az ökoszisztémák megóvására.
A 7. SDG (megfizethető és tiszta energia) eléréséhez járul hozzá az MVM Csoport
elkötelezettsége a megújuló energiaforrások arányának növelésében, mind a kiadott, mind a felhasznált energiát tekintve.
A fenntarthatóság és a termelési kibocsátás-csökkentés központi célkitűzés az
MVM Csoport számára, így támogatva a 9. SDG célkitűzéseit. 2018-ban az MVM
Csoport közvetlen szén-dioxid kibocsátása még az NKM Csoport csatlakozása
mellett is több mint 12%-kal csökkent.
Az MVM Csoport környezetvédelmi teljesítményének javítása érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre. 2018-ban több területen, kiemelten technológiai
korszerűsítések, átalakítások, ellenőrző, irányító rendszerek korszerűsítése, épületek energetikai korszerűsítése, a céges elektromos autók számának növelése,
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valamint a megújuló energiaforrások részarányának növekedése a termelési célú
energiafelhasználásban ért el eredményeket, hozzájárulva ezzel a Fenntartható
városok és közösségek célhoz (SDG 12).
Az éghajlatváltozás elleni fellépést kitűző 13. cél az MVM Csoport fejlesztési, szabályozási és üzemeltetési döntéseiben is nyomon követhető. Jó példa erre a tagvállalatok EIR rendszereinek működtetése és erőforrás-hatékonysági törekvései,
illetve ennek utókövetése fejlesztése érdekében megfogalmazott célkitűzése,
melyek a fejezetben bemutatásra kerülnek. Az erőforrás-takarékosság mind
anyag, energia és víz esetében kiemelt fontosságú és ezen megfontolást a tagvállalatok minden döntésük során mérlegelik.
A 15. számú, a szárazföldi ökoszisztémák védelmét szolgáló cél eléréséhez számos
tekintetben járul hozzá az MVM Csoport. Működésének minden pontján kiemelt
hangsúlyt kap a természeti értékek védelme. A tevékenység természetes és épí-

tett környezetre való lehetséges káros hatásait nemcsak az erőművek működése
esetén, de a hálózatok és a tevékenység felhagyása utáni terület vonatkozásában
is nyomon követi, illetve lépéseket tesz ennek mérséklése érdekében. Kiemelendő a többéves madárvédelmi program, amely nemcsak a tevékenységhez kapcsolódó hatást mérsékelte, de fajmentő és megőrző hatással is rendelkezik.
A környezeti hatásokat folyamatosan nyomon követi az MVM Csoport. A környezeti hatás mértékének a kibocsátások és felhasználások mellett jó értékelését adhatja a környezeti hatások miatt beérkezett, a panaszkezelési folyamatban kezelt
esetek száma. Az MVM Csoportban 2018-ban 8 ilyen panasz érkezett, mindegyik
zajkibocsátásra vonatkozott, a MAVIR ZRt. (2 db), NKM Zrt. (4 db) MVM OVIT Zrt.
(1 db), Paksi Atomerőmű (1 db) felé.

MVM-7
307-1

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

Felhasználások

A

z anyag-, energia- és vízfelhasználás ellenőrzése, nyomon követése és fejlesztése révén az MVM Csoport folyamatosan javítja környezetvédelmi teljesítményét. Az MVM Csoport ez által komoly lépéseket tesz a környezetvédelmi politikájában is megfogalmazott célkitűzése, azaz a természeti erőforrások felhasználásának észszerűsítése felé. Az anyag-, energia és vízfelhasználás eredményei
minden évben értékelésre kerülnek, a szükséges szabályozási változások a környezeti politika felülvizsgálatának és kiegészítésének körében végezhetők el.
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ANYAGFELHASZNÁLÁS
A103-1
A103-2
A103-3
301-1

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

nak. A főbb technológiai vegyszerek: sósav, nátrium-hidroxid, bórsav, hidrazin-hidrát, ammónium-hidroxid, kénsav, ecetsav, kalcium-oxid, nátrium-klorid, rofamin
TD, salétromsav, vas(III)-szulfát. Karbantartási segédanyagokból közel ezer féle
anyagot használnak. PCB-tartalmú olajokat nem használnak. A 2018-ban megemelkedett transzformátorolaj-mennyiségnek hátterében a nagyobb mennyiséget felhasználó NKM Csoport integrációja áll.

Az MVM Csoportban felhasznált segédanyagok mennyiségében az elmúlt három évben nem volt jelentős változás. A főbb anyagfelhasználások közül 2018ban a kénsav és a sósav mennyisége csökkent.

A segédanyagok mellett jelentős üzemanyag-felhasználó az MVM Csoport, 2018ban 1 609 343 liter benzint (2017: 1 243 522; 2016: 1 136 002 liter) és 2 529 241 liter
gázolajat (2017: 1 838 087; 2016: 1 936 293 liter) fogyasztott összesen. Az üzemanyag-felhasználásban bekövetkezett növekedés oka az NKM Csoport csatlakozása az MVM Csoporthoz.

13. táblázat: Felhasznált főbb segédanyagok

3. ábra: Üzemanyag-felhasználás az MVM Csoportban
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A felhasznált segédanyagok köre az eltérő tevékenységek és az eltérő alkalmazott
technológiák miatt tagvállalatonként változó.
Az atomerőműben a nagy mennyiségben felhasznált anyagok a technológiai
vegyszerekből és a főként karbantartásokhoz kapcsolódó segédanyagokból áll-
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dízel
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Az anyagfelhasználást minden elismert tagvállalatra érvényes, csoportszintű szabályozások és az azokat leányvállalati szinten leképező előírások határozzák meg,
melyek tartalmazzák az egyes tevékenységek felelőseit, a betartandó szabályokat
és előírásokat.
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Az NKM Csoportban a felhasználások tekintetében a villamosenergia-szolgáltatást
végző társaságnál a transzformátorolajok, a földgázszolgáltatóknál különböző olajtartalmú veszélyes készítmények (csavarlazító-, fúró-vágó-üregelő spray, kenőanyag)
a jellemző anyagáramok, a víz, az energia és az üzemanyagfelhasználás mellett.

ENERGIAFELHASZNÁLÁS
En103-1
En103-2
En103-3
302-1
102-48

Az energiával való megfelelő gazdálkodás nemcsak hazai, de globális érdek, melyet az MVM Csoport is kiemelten fontosnak tart. Az MVM Csoport tagjai közül a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a kötelezett tagvállalatok (MVM OVIT
Zrt., Római Irodaház Kft., ATOMIX Kft., MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.,
MVM GTER Zrt., MVM MIFŰ Kft. és az MVM Zrt.) 2017-től energetikai szakreferenst foglalkoztatnak, 2016-ban pedig több érintett tagvállalat kiépítette az MSZ
EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti Energiairányítási Rendszert (EIR).
Az MVM Csoport egyes tagjainak energiafelhasználása jelentősen eltér, azok tevékenységének függvényében. A legjelentősebb energiafelhasználással az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt., az NKM Csoport és az MVM OVIT Zrt. tevékenysége jár.
Az NKM Csoport esetében a nem termelési célú földgáz-felhasználás két fő részből tevődik össze: az egyik a telephelyek földgáz-felhasználása, illetve vezetékszakítás során kiáramlott gázmennyiség, a szabálytalan vételezés, a másik a technológia felhasználása, amely a nyomásszabályozók fűtéséből, az elosztóvezeték javításából, karbantartásából, üzembe helyezésből eredő mennyiség. A vásárolt
villamos energia is két részből tevődik össze: az egyik a telephelyek villamosenergia-felhasználása, a másik a nyomásszabályozók és korrózióvédelmi állomások
üzemeltetése során felhasznált mennyiség. A víz-felhasználási adat a telephelyeink ivóvíz felhasználásából tevődik össze. A jogszabályoknak való megfelelés és az
energiagazdálkodás hatékonyságának érdekében az NKM Csoport földgáz-, villamosenergia-szolgáltatást végző társaságai az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány
szerint tanúsított Energiairányítási Rendszert vezettek be és működtetnek.
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Az MVM Csoport energiafelhasználását a következő táblázat tartalmazza:
14. táblázat: Az MVM Csoport energiafelhasználása (TJ)
2016
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52

34
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Termelési célú energiafelhasználás
Fosszilis energiaforrások (termelési célú)
Földgáz

Megújuló energiaforrások
Biomassza
Szél
Víz

269

Nap
Nukleáris energiaforrások
Nem termelési célú felhasználás

170 432

167 079 156 336

4 555*

4 549

4 839

70

77

144

4 050

3 902

3 731

Villamos energia

3 445

3 342

3 208

Hő (gőz/forróvíz)

605

560

523

324

460

835

324

419

453

Nincs adat

41

382

110

110

129

Földgáz
Önfogyasztás

Vásárolt
Villamos energia
Hőenergia
Üzemanyagból történő energiafelhasználás

* A 2016-os adatot módosítottuk az üzemanyagból történő energiafelhasználás feltüntetése miatt
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A megjelenített adatok forrása legtöbb esetben mérés (hitelesített elszámolás
mérőkkel), bizonyos esetben számítás, egy tagvállalat esetében pedig becslés. Az
EIR rendszer bevezetésével a bemutatott és nyomon követett adatok pontossága
nőtt. Az MVM Zrt. az Energia Teljesítmény Mutatók (ETM) tekintetében az alábbi
mutatókat használja. A 2014-től fennálló változások a táblázatban láthatóak:

· az üzemanyag-felhasználás megtett távolságra vonatkoztatott értéke kWh/km
·
·

egységben,
az összes kiadott megújuló villamos energia aránya az összes kiadott villamos
energiához viszonyítva, illetve
a megújuló beépített villamos energia teljesítőképesség aránya az összes beépített villamos energia teljesítőképességhez viszonyítva.

A benzinfogyasztás tekintetében a mutató javuló tendenciát mutat, mivel az
üzemanyag-felhasználás a megtett távolsághoz képest csökkent. Ezzel szemben
a diesel üzemanyag fajlagos fogyasztása vonatkozásában növekedés volt tapasztalható, a megtett kilométerekhez viszonyítva a fogyasztás emelkedett. Az üzemanyagfogyasztás-csökkentés egyik lehetősége az elektromos autók számának
növekedése a flottában.
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4. ábra: Az MVM Csoport gépjármű flottájának átlagos energiafelhasználása (1. ETM mutató)
1. ETM mutató: távolságra vonatkozott fogyasztás (kWh/km)
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Az „összes kiadott megújuló villamos energia aránya az összes kiadott villamos
energiához képest” mutató enyhe visszaesést mutat, melynek oka a vízerőmű
energiatermelésének csökkenése, mivel az erőmű hegyi patakra épült, és az éghajlati sajátosságok miatt a hozam lecsökkenésénél a termelés megszűnik.
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Az energiairányítási rendszer hatékony működtetése érdekében az MVM Zrt.
rendszeresen végez energiatervezést, mely folyamat összhangban van az MVM
Zrt. Energiapolitikájával. Az energiatervezési folyamat magában foglalja azon társasági tevékenységek áttekintését, elemzését, amelyek hatással lehetnek az energiateljesítményre.

5. ábra: A megújuló villamos energia részesedése (2. ETM mutató)
2. ETM mutató: összes kiadott megújuló villamos energia aránya
az összes kiadott villamos energiához képest (%)
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Az MVM Csoport energiaintenzitása több mint 20%-kal csökkent a 2017-es évhez képest. A mutató az energiafelhasználás mértékét az értékesítés nettó árbevétele függvényében mutatja.
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7. ábra: Az MVM Csoport energiaintenzitása
Energiaintenzitás (MJ/Ft)

Az MVM Csoport elkötelezett a megújuló energiák használatával kapcsolatban,
ezt tükrözik a megújuló energia termeléssel kapcsolatos mutatószámok is. A
„megújuló beépített villamos energia teljesítőképesség aránya az összes beépített villamos energia teljesítőképességhez viszonyítva” mutató jelentősen emelkedett 2017. évhez képest, amely a 2018. évi kapacitás bővüléssel magyarázható.
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6. ábra: A megújuló kapacitásának részaránya (3. ETM mutató)
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A 2018-as évben mutatkozó csökkenés oka az NKM Csoport figyelembevétele a
csoportszintű értékesítés nettó árbevételében, amellyel a mutatószám számol.
Ezen felül a változások további oka a gépek üzemidejében bekövetkezett esetleges eltérés, illetve bizonyos esetben az időjárási viszonyok megváltozása. A Vértesi Erőmű Zrt. esetében az energiafelhasználás a bánya bezárása és az erőmű üzemeltetésének szünetelése következtében jelentősen alacsonyabb, mint azok üzemelése esetén, 2018. évben elsősorban a telephelyek fenntartásához vásárolt
villamos és hőenergiából állt.
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302-4
305-5

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

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. 3 telephelyén irodaépületek korszerűsítését végezte el az energiateljesítmény növelése érdekében. Békéscsabán világításkorszerűsítés keretében 100 db LED technológiájú armatúrát telepítettek, Szegeden
ablakklíma és splitklíma cseréjét végezték el, illetve Kecskeméten nyílászárót cseréltek. A beruházásokkal 18 800 kWh energiamegtakarítást értek el.

Az MVM NET Zrt. tevékenysége jelentős részét tekintve szintén bérelt irodaházban működik, ahol az energiafelhasználás csökkenése nem követhető nyomon,
azonban rendelkezik energiahatékonyság növelésére irányuló programmal. A jánoshegyi telephelyén pilot projekt keretében pufferezési megoldással hővisszanyerésre alkalmas rendszert telepítettek 2018-ban. A pufferben tárolt hőenergia
segítségével, a klimatizáláshoz szükséges energia egy részét tervezik megtakarítani. Jelenleg a tesztelések folynak, melyek várható befejezése 2019. május–június.
A mérési adatok felhasználásával megtérülésszámításokat végeznek. Az energiamegtakarítás várható mértéke 0,5-1,5 MWh/év.

Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. az energiafelhasználás csökkentése érdekében a hűtés-fűtés rendszerének korszerűsítését hajtotta végre a szegedi telephelyén, illetve Tatabányán átalakította a fűtési rendszert, kazáncserével és eltérő hőigényű épületek fűtésének szétválasztásával.

Az ATOMIX Kft. épületkorszerűsítéssel, fényforráscserével, ipari mosógép cserével és elektromos gépjármű beszerzésével járult hozzá az MVM Csoport energiafelhasználásnak csökkentéséhez.
Az MVM OVIT Zrt-nél 2018-ban sor került több, távvezetéki munkáknál használt
idős, korszerűtlen (magas üzemanyag- és olajfogyasztású, valamint károsanyag-kibocsátású) gépjármű cseréjére, korszerűbb EURO 6-os motorral szerelt típusra.
Emellett több telephelyen is sor került a világítás korszerűsítésére és fejlesztésére,
amely leggyakrabban a korábbi hagyományos fényforrások energiatakarékos
fényforrásokra történő lecserélését jelentette.
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Az NKM Földgázszolgáltató Zrt. 2018-ban is folytatta a kazánrekonstrukciós és
szivattyú csere programját. A Salgótarjáni úton található telephelyre beszerzésre
került 2 db gázkazán (29 M Ft értékben), melyek beépítésére 2019 tavaszán kerül
sor. A program részeként 4 db energiatakarékos szivattyút is beépítenek (2 M Ft
értékben).

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. esetében Oroszlány és Bokod településeken 6 db épületet kapcsoltak be a távhőszolgáltatásba, így a fogyasztóknál, illetve
országos szinten a becsült energia megtakarítás: 259 GJ/év. Az oroszlányi irodaépület energetikai korszerűsítése keretében sor került homlokzati hőszigetelésre
11
és nyílászárócserére. Az energiamegtakarítás várható mértéke: 223 GJ/év.
A MAVIR ZRt. az energiafelhasználás csökkentése érdekében egyes alállomásainál
transzformátorcserét hajtott végre, szabadtéri kapcsolószekrény fűtésvezérlés korszerűsítést hajtott végre és a térvilágítás vezérlésének korszerűsítését végezte el. Az energiafelhasználás csökkentésére irányuló intézkedések közé tartozik a beszerzési és beruházási folyamatok kritériumainak energetikai megfontolással való kiegészítése. A
környezettudatos és fenntartható működés biztosítása mellett cél a dolgozó munka-

11	  Energetikai szakreferens éves jelentés
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társak szemléletének formálása is, amelynek érdekében az MVM Csoport folyamatosan törekszik a működés optimalizálására és a hatékony energiafelhasználásra.
Az MVMI Zrt-nél 2018-ban a szerverek technológiai villamosenergia-fogyasztása
1 345 513 kWh volt 1243 szerverszám mellett (1082,47 kWh/szerver). Összehasonlításképpen 2017-ben a szerverek technológiai villamosenergia-fogyasztása
1 384 199 kWh volt 1141 szerverszám mellett (1213,14 kWh/szerver).
A MVM GTER Zrt. Litéri és Sajószögedi Erőmű telephelyeken a beltéri, míg a
Lőrinci telephelyen a kültéri, a beltéri, a gépházi és műhelycsarnoki világítási rendszereket cserélték le kis fogyasztású és hatékony LED világításra. A Bakonyi Erőműben a turbinacsarnokban történt meg a világítási rendszer korszerűsítése.

Az erőmű vízfelhasználásának csoportjai:

·
·
·
·

hűtésre használt vizek, amelyek maradéktalanul visszajutnak a befogadó Dunába;
technológiai pótvízellátás;
szociális vízellátás;
tűzivízellátás.

Az erőmű hűtővizét és a technológiai pótvízelőkészítőben felhasznált nyersvizet a
Dunából, az ivóvízigényt a csámpai kutakból (rétegvíz), a tűzivízrendszer vízellátását parti szűrésű kutakból biztosítják.

Felszín alatti vizek
Az MFGT Zrt. a K3-as hűtőventilátorok frekvenciaváltós fordulatszabályzás – frekvenciaváltós szabályzás megvalósításával növelte az energiahatékonyságot (Kardoskúti FGT).

Az atomerőmű, mint az ország legnagyobb nyersvízhasználó üzeme különös
gondot fordít a víz minőségének védelmére. A felszíni vízkivételből biztosított
3
hűtő- és technológiai vizek mennyisége 2018-ban 2737,72 millió m volt, ami
3
0,174 m /kWh-s fajlagos hűtővíz-felhasználást jelent.

VÍZFELHASZNÁLÁS
Víz103-1
Víz103-2
Víz103-3
303-2

Az MVM Csoport tagjainak vízigénye és vízfelhasználása eltérő nagyságú, gyakoriságú és típusú, így hatása a környezeti elem esetén a csekély mértékűtől a jelentősig terjed. Egyes társaságok esetén kizárólag irodai, szociális vízigény merül fel,
míg az erőművek esetén technológiai jellegű, Paks esetében pedig az előző felhasználások mellett jelentős a hűtésre használt vizek kapcsán a Duna érintettsége
is. A vízfelhasználás mérséklése, valamint a vízkészletek jó állapotának megőrzése
kiemelten fontos az MVM Csoport számára, ezért törekszik a vízszennyezések
megakadályozására és a gazdaságos vízhasználatokra. A vízfelhasználás bizonyos
tagvállalatok esetén a szociális vízhasználatra korlátozódik.
A Paksi Atomerőmű vízi létesítményeinek fenntartását és üzemeltetését az egységes vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak alapján végzi.

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

A hűtővízrendszer elsődleges feladata a kondenzátorok hűtése, amely az energiatermelés nukleáris folyamataival nincs kapcsolatban, és vegyi kezelésektől is mentes. A Dunából kivett, fizikailag megtisztított (szűrt) víz, a felhasználást követően
gyakorlatilag változatlan minőségben folyik vissza a befogadóba. A kibocsátott
hűtővíz a befogadó Duna hőszennyezését nem, csak hőterhelését okozza, mivel a
felmelegedés mértéke az ökológiai egyensúlyt nem bontja meg. Ennek érdekében a hatósági engedélyek a hőlépcső maximális mértékét és a Duna-víz hőmérsékletének maximumát határozzák meg, ezeket a korlátokat 2018-ban is betartotta az atomerőmű.
A hűtővíz felhasználása nagyban függ a visszakeverhető (újra felhasználható) vízmennyiségtől, amely pedig a Duna vízhőmérsékletének, mint külső tényezőnek,
függvénye.
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A Dunába visszavezetett hűtővíz (használt víz) parti szűrésű vízbázisokra gyakorolt
hatását az atomerőmű által létesített monitoringrendszer ellenőrzi. A Duna mentén hat szelvényben kiépített észlelőrendszer – amely az erőmű és a Sió-torkolat
közötti szakaszon speciálisan kiépített meder alatti szondákból és figyelőkutakból
áll – vizsgálati eredményei igazolják, hogy az erőmű kibocsátásai nincsenek hatással a meglévő és a potenciális parti szűrésű vízbázisokra.
A szociális vízhasználatokból az üzemi területen keletkező szennyvizet az erőmű
kommunális szennyvíztisztító rendszerén keresztül bocsátják ki. A műtárgysor totáloxidációs, eleveniszapos, teljes biológiai tisztítású, a kikerülő fölösiszap sűrítés
után iszapszikkasztó ágyra kerül. A szennyvíztisztítás hatásfokát az üzemi kontroll
rendszeresen ellenőrzi. A 2018-ban keletkezett, tisztított kommunális szennyvíz
3
mennyisége 72 541 m volt.
A szennyvíztisztító telepen lévő technológia: két műtárgysor, amelyből a II. műtárgysor mélylégbefúvásos rendszerű. A fúvók szabályozása a levegőztető medencékben mért oldott oxigénkoncentráció alapján történik. A kiegyenlítő medencében található szivattyúk frekvenciaszabályozással működnek. A felújított II.
műtárgysor az atomerőmű teljes szennyvíztisztítási igényét ki tudja elégíteni, az I.
sor tartalék. Az atomerőmű bővítési területének északi részén keletkező szennyvíz
átemelőn és csatornahálózaton keresztül a Paks városi szennyvíztisztító telepére
kerül, amelynek szennyezőanyag-koncentrációja a vonatkozó határértékeknek
megfelelő volt.

Az MVM MIFŰ Kft. esetében az erőművek vízigénye (szociális- és technológiai
jellegű, valamint tűzoltáshoz) a MIVIZ Kft. által üzemeltetett közműhálózatról biztosított. A gázmotoros erőművekben és a Tatár utcai Fűtőműben nincs technológiai célú vízfelhasználás. Az erőművekben keletkező kommunális szennyvizek
befogadója a közüzemi szennyvízcsatorna.
Megbízási szerződés keretében az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség akkreditált laboratóriuma végezte a talajvizek mintavételezését és a laboratóriumi vizsgálatokat. A vizsgált jellemzők (kémhatás,
hőmérséklet, összes oldott sótartalom, kémiai-oxigén igény, olajtartalom) alapján
az elfolyó víz minősége, a kibocsátási ponton, a vonatkozó küszöbértékeknek
megfelelt.
Az MVM Csoport összes, források szerinti vízfelhasználását, illetve az összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz mennyiségét a következő táblázat mutatja be:

303-1
303-3

Vízkivétel által jelentősen érintett vízforrások
303-2

A Lőrinci Erőmű technológiai berendezéseinek hűtése – hőcserélőkön keresztül
– a hűtőtó vizével történik. A külső hűtőkör felmelegedett vize maradéktalanul
visszakerül a tóba, ahol visszahűl. A Lőrinci Erőműben a sótalanvíz gyártáshoz
szükséges víz ugyancsak a hűtőtóból származik és a keletkező koncentrátumot is
oda engedik vissza, mely semmilyen környezeti kárt nem okoz.
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esetén a vízminőségre vonatkozó előírások a jogszabályi feltételeknek vagy az
engedély követelményeinek megfelelően időszakonként vizsgálatra kerülnek.

15. táblázat: Összes vízfelhasználás az MVM Csoportban (ezer m )
3

2016

2017

2018

Összes vízfelhasználás

2 638 570,98

2 694 371,76

2 758 622

Hűtővíz felhasználás

2 637 236,20

2 661 142,31

2 736 094

2 637 236,14

2 661 052,31

2 736 094

felszín alatti víz

0,00

0,00

0

vezetékes ivóvíz

0,00

0,00

0

egyéb (pl. ipari víz)

0,06

90,00

0

999,88

32 885,95*

22 032*

felszíni víz

909,15

32 736,10

21 935

felszín alatti víz

65,69

27,92

29

vezetékes ivóvíz

15,85

25,64

20

egyéb (pl. ipari víz)

9,19

96,29

48

334,90

343,50

496

334,90

343,50

496

115 479

125 998

128 465

4,38

4,68

4,66

felszíni víz

Technológiai vízfelhasználás

Kommunális vízfelhasználás
vezetékes ivóvíz
Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz mennyisége
Összes visszaforgatott és újrafelhasznált víz aránya [%]

Kibocsátások
LÉGNEMŰ KIBOCSÁTÁSOK

A

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

Lég103-1
Lég103-2
Lég103-3
305-1
305-2

Az NKM Csoport kibocsátásai tekintetében a légszennyező anyagok, a hulladékkeletkezés és a zajkibocsátás lényeges. A gázellátó rendszer tömörtelenségéből
eredően gáz juthat a földbe és levegőbe. Ez azon kívül, hogy bizonyos gáz-levegő
koncentráció esetén robbanásveszélyt okoz, a környezet egyensúlyát is felborítja.
A földbe kiáramló gáz kis mennyiségben is csökkenti a föld oxigéntartalmát, ezzel
a környező növényzetet károsítja. A gázellátó rendszer tömör állapotban tartása
elsőrendű feladat.

305-3
305-6
305-7

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. emissziójához kapcsolódó követelményeket a telephely egységes környezethasználati engedélyében határozta meg a hatóság. A működés az engedélyben leírt, valamint a jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő, az emissziót évente akkreditált laboratórium által
ellenőrizteti a cég, amely során határérték-túllépést még nem mértek. Légszen�nyezésre vonatkozó panasz az erőmű működésének megkezdése óta nem volt.

*A 2017. és 2018. évi növekedés oka az Úz-völgyi vízerőmű vízfelhasználási adatainak figyelembe vétele 2017-től.

Fontos külön megjegyezni a vízkivételeket és az ezek által érintett vízforrásokat,
melyek az MVM Csoport egyes tagjai esetében relevánsak. Az MVM Csoport tagjai csak érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező kutakat üzemeltetnek, melyek
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Az MVM GTER Zrt. a technológiai előírások betartásával, a berendezések karbantartásával, az üzemzavarok megelőzésével akadályozza meg a rendkívüli légszen�nyezést. A gázturbinák által kibocsátott légszennyező anyagok koncentráció értékei a vonatkozó jogszabályok által előírt és a területileg illetékes környezetvédelmi

INTEGRÁLT JELENTÉS

|

2018

80

hatóság által határozatba is foglalt kibocsátási határértékeket nem lépték túl. A
társaság évente akkreditált laboratórium által is elvégezteti a gázturbinák levegőtisztaság-védelmi vizsgálatát. A nitrogén-oxid képződés csökkentésére a gázturbinák égőkamrájába sótalanított vizet fecskendeznek. A kén-dioxid kibocsátás mérséklésére alacsony kén-tartalmú gázturbina olajat használnak. A szén-monoxid kibocsátást nagy légfelesleggel való tüzeléssel tudják alacsony szinten tartani.
A Vértesi Erőmű Zrt. 2016. január 1-jétől szünetelteti villamosenergia-termelő
tevékenységét, 2018-ban nem üzemeltetett légszennyező pontforrást. A zagyteret a kiporzásból eredő diffúz szennyezés megakadályozására - a rekultivációs tevékenység során - folyamatosan locsolták. A rekultivációval nem érintett területeken a spontán kialakult növénytakaró és a zagyvíz akadályozta a kiporzást. A társaság minőségpolitikai céljai között kötelezettséget vállal a jelentős mértékű
tényleges, vagy potenciális környezeti hatást kifejtő kritikus tevékenységek szabályozására, megfigyelésére és feltárására. Az irányítási rendszer auditjai igazolták,
hogy a működése 2018–ban is a vezetői elvárások betartásával valósult meg.
Az MVM MIFŰ Kft. létesítményei közül a Hold utcai Kombinált Ciklusú Erőmű, a
Tatár utcai Fűtőmű, és a Tatár utcai Gázmotoros Erőmű az Európai Unió az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszerébe tarto-

zik. Az erőművekben primer energiahordozó a földgáz és az ebből származó közvetlen kibocsátás (szén-dioxid, nitrogén-oxid és szén-monoxid) a meghatározó. A
Hold utcai Kombinált Ciklusú Erőmű és a Tatár utcai Fűtőmű (PTVM-50 típusú kazánok) légszennyezőanyag kibocsátásait egy-egy folyamatos üzemű emisszió
mérőrendszer ellenőrzi. Az adatok visszakereshető módon rögzítésre kerülnek. A
mérőrendszerek karbantartása rendszeres. Megbízási szerződés keretében, évenként egyszer, akkreditált laboratórium ellenőrzi a gázmotoros fűtőerőművek
pontforrásainak légszennyezőanyag kibocsátását. Az évenkénti, akkreditált labor
által végzett ellenőrzés kiterjed a folyamatos üzemelésű monitoring rendszerrel
rendelkező erőművek pontforrásaira is.
Az MVM Csoport egyes társaságainál (például MAVIR ZRt.) működő szükség áramforrások a légnemű kibocsátással rendelkező pontforrások közé sorolhatók, ezek
üzemideje azonban annyira kicsi, hogy a kibocsátásukat a Jelentés nem részletezi,
az SF6 gázt tartalmazó kapcsoló-berendezésekből elszivárgott gáz mennyiségét
azonban számszerűsítjük.
Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. légszennyező anyag kibocsátása – az
MVM Csoport többi tagjához hasonlóan – a kibocsátási határértékek alatt vannak,
köszönhetően a korszerű műszaki technológia (pl. alacsony NOx kibocsátású
égők), a BAT technológia betartásának, valamint a kazánok magas hatásfokának
(97,5%). A cég minőségpolitikai célkitűzései között szerepel a környezetre gyakorolt hatások mérséklése, valamint tevékenységének környezettudatos szervezése.
A kibocsátások megelőzését és csökkentését szolgáló eljárások megfelelnek az
elérhető legjobb technikának. A kazánház levegőminőségi hatásterülete a pontforrás körül egy 1850 m sugarú körrel határolható be. A társaság 2018. évi feladatainak végrehajtása a kívánt vezetői elvárások betartásával valósult meg.

305-1

Az alábbi táblázat tartalmazza az erőművi szén-dioxid kibocsátást, a felhasznált
benzin és gázolaj szén-dioxid egyenértékét, a földgáz elfáklyázásából, lefúvatásából származó metánkibocsátást, valamint a fémtokozott berendezések, megszakítók, mérőváltók kén-hexafluorid (SF6) töltésének CO2 egyenértékét.
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A közvetlen kibocsátás négy fő forrásának alakulását figyelemmel kíséri az MVM
Csoport. Az erőművi telephelyek szén-dioxid kibocsátása 2018. évben csökkent.

16. táblázat: Az MVM Csoport ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátása
102-48

Mértékegység

2016

2017

2018

Erőművi telephelyek CO2 kibocsátása

t

239 523

268 657

222 258

Üzemanyag-felhasználásából eredő
CO2 kibocsátás*

t

7 977

7 505

10 054

t

na

3 333

4 313

Közvetlen kibocsátások

benzin felhasználásból
gázolaj felhasználásból

8. ábra: Erőművek kibocsátása
Erőművi telephelyek kibocsátása (t CO2 egyenérték)
300 000
239 523

t

na

4 172

5 741

200 000

Metánkibocsátás CO2 egyenértéke*

t

0**

0**

4 990

150 000

Bányából származó metánkibocsátás

t

na

0

0

100 000

Gázszállításból/-elosztásból származó
metánkibocsátás

t

na

0

214

Földgáz lefúvatásából származó
metánkibocsátás

t

0**

0**

23

SF6 gáz CO2 egyenértéke*

t

12 446

8 862

10 572

Fémtokozott berendezések

kg
521

314

310

kg

0

57

132

Összesen (ellenőrzött társaság
módszertan szerint)

t

259 946**

285 024**

247 875

Összesen (tulajdoni részesedés
módszertan szerint)

t

pótlás
Megszakítók és mérőváltók
pótlás

kg

2016

2017

2018

9. ábra: Üzemanyaghasználatból eredő kibocsátás
Üzemanyagfelhasználásból eredő kibocsátás (t CO2 egyenérték)
12 000
10 000
8 000

10 054
7 977

7 505

6 000

na.

284 806**

241 189

A számításban felhasznált gázok: szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid, HFC, PFC, SF6 és NF3.
A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 1 képezte.
*C
 O2-ban kifejezve (CO2 egyenértékek: 1 l benzin = 0,00268 tonna CO2; 1 l gázolaj = 0,00227 tonna CO2;
1 tonna CH4 = 21 tonna CO2; 1 tonna SF6 = 23 900 tonna CO2)
** A 2016-os és 2017-es adatot újra közöljük a kibocsátási forrás újraértelmezése miatt: csak a földgáz lefúvatásából
származó metánkibocsátást jelenítjük meg.
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50 000
0

kg
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250 000
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17. táblázat: Az MVM Csoport szén-dioxid kibocsátása (kt)

10. ábra: Metánkibocsátás

2016

2017

2018

304

295

288

földgázfelhasználásból származó

–

4

8

villamos energia felhasználásból származó

–

291

280

Vásárolt energia szén-dioxid kibocsátása

28

37

40

villamos energia felhasználásból származó

–

37

40

Metánkibocsátás (t CO2 egyenérték)*, **

102-48
6 000

Önfogyasztás szén-dioxid kibocsátása

5 000
4 000

4 990

3 000
2 000
1 000
0

A számítás alapját a WBCSD GHG Protocol Scope 2 képezte.

2016

2017

2018

* 2018-ban a novemberi üzemzavar alkalmával lefúvatást kellett alkalmazni.
** A 2016-os és 2017-es adatot újra közöljük a 305-1 indikátornál feltüntetett ok miatt.

Az MVM Csoport a tevékenységének ÜHG intenzitását a kiadott villamos és hőenergia függvényében határozza meg.

11. ábra: SF6 kibocsátás

18. táblázat: Az MVM Csoport ÜHG (üvegházhatású gáz) intenzitása

SF6 gázhoz kapcsolódó kibocsátás (t CO2 egyenérték)
14 000
12 000

ÜHG intenzitás [tCO2 eq/TJ]

12 446

10 000

10 572
8 862

8 000

4 000
2 000

305-2

2016

2017

2018

A közvetett kibocsátás a vásárolt villamos energia és az önfogyasztás szén-dioxid
egyenértékét tartalmazza, melyet az alábbi táblázat mutat be.
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2017

2018

4,51

4,84

4,32

Az értékek számítása Scope 1 vonatkozásában történt.

Az MVM Csoport gépjármű állományában 2018-ban 20 alternatív hajtású járművet találunk. A 20 járműből 14 tisztán elektromos, 5 hibrid további 1 pedig hibrid/
elektromos/benzin vegyes üzemű. Az MVM Csoport 3,5 t alatti haszongépjármű
állományában jelenleg 2 darab tisztán elektromos gépjármű üzemel.

6 000

0

2016

305-4

305-5

Az NKM Áramszolgáltató Zrt. az üzemanyagváltás területén tett lépéseket az
üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében. 10 db Pedelec
elektromos rásegítésű kerékpár beszerzése történt meg a szegedi telephelyek közötti közlekedésre, melyekhez 22 db dokkolót építettek napelemes töltővel. 2018-
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ban 7 db elektromos autót vásároltak, amelyek alkalmasak a területi központok
közötti közlekedésre. Ezek töltésére a régióközpontokban töltőkonzolokat létesítettek. A szegedi területi központban létesített töltő 22 kW-os napelemhez csatlakozik, így ez teljes mértékben megújuló energiával üzemel. Ezen kívül 5 db töltőt
létesítettek a közeli nagyvárosokban.
Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.-nél a légszennyezések csökkentésére, a gázelosztó vezetéken jelentkező szivárgások megelőzésére ellenőrzik a csőkötések
megfelelőségét, a peremek megfelelő tömítését, rendszeres mérőműszeres hálózatellenőrzést végeznek és a gázelosztó hálózat terv szerinti rekonstrukcióját végzik.
A gázelosztó hálózatot érintő korróziós szivárgások számának csökkentése érdekében a HET-MIR műszaki információs rendszerben adatgyűjtést végez a gázelosztó hálózat meghibásodásairól, a bekövetkező üzemzavarokról, gázszivárgásokról, a kieső szolgáltatásról és az üzemzavarok során a levegőbe kiáramló földgáz mennyiségéről. A számítógépes kockázatbecslés összevetésével készítendő
el a következő évre/évekre vonatkozó beruházási javaslat a gázelosztó vezetékek
és nyomásszabályozó állomások felújítására vonatkozóan.

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

A gázelosztó hálózaton jelentkező szivárgások-gázömlések túlnyomó része az
összes vezetékhossz 1,9%-át kitevő, aktív védelem nélküli acél vezetékeken jelentkezik. A pótlólagos katódvédelmi munkák tervezése során az acél vezetékek
állapotfelmérésére vonatkozó információkat, vizsgálati eredményeket (pl: szigetelés) is figyelembe veszik. Ezen vizsgálatok eredményei alapján meghatározhatók a gazdaságosan védhető vezetékszakaszok, melyek hatással lehetnek a felújítani tervezett vezetékek sorrendjére.
A nyomásszabályozó, fogadóállomások az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
üzemeltetési tevékenységében stratégiai elemeket képeznek, mivel az azokban
bekövetkezett meghibásodások a települések vagy településrészek vagy területek földgázszolgáltatásból történő kiesését okozhatják, nyomáshiány vagy túlnyomás miatti balesetveszélyt jelenthetnek, illetve gázszivárgást (gázömlést) idézhetnek elő. 2018-ban 18 db állomás került rekonstrukció alá közel 21 M Ft beruházási
értékben.
Az MVM Csoport tagvállalatai tevékenységük során az alábbi légszennyező anyagokat bocsátják ki:
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19. táblázat: Légszennyezőanyag-kibocsátás az MVM Csoportban
Mértékegység

2016

2017

Légszennyezőanyag-kibocsátások
kg

5 800

1 577,4

1 028

nitrogén-oxidok

kg

255 410

302 478,9

266 843,8

por

kg

2 069,6

1 061,0

1 671,5

VOC1

kg

0,02

477,0

699,0

PCDD/PCDF3

kg

0,0

0,0

0,0

GWh

17 398,04

17 472,14

15 932,8

Fosszilis forrásból kiadott energia
(biomassza is)

1 203,94

1 078,14

868,7

kg/GWh

0,0

0,1

0,1

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh

10,0

1,5

1,2

kg/GWh

10,0

17,3

16,7

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh

250,0

280,6

305,3

kg/GWh

10,0

0,1

0,1

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh

250,0

1,0

1,9

Kén-dioxid kibocsátás

Nitrogén-oxidok kibocsátás
összes kiadott energia alapján

2017

2018

kg/GWh

0,00

0,03

0,04

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh

0,00

0,44

0,80

kg/GWh

0,00

0,00

0,00

fosszilis forrásból kiadott energia alapján kg/GWh

0,00

0,00

0,00

összes kiadott energia alapján

PCDD/PCDF
összes kiadott energia alapján

1

Illékony szerves vegyület
A tevékenység nem változott, a szabályozás változása miatt a VOC kibocsátást mérni kell.
Dioxinok
4
2016-ban, 2017-ben a megtermelt energia alapján számoltunk
2
3

GWh

összes kiadott energia alapján

2016

VOC

kén-dioxid

Összes megtermelt energia

Mértékegység

2018

Az MVM Csoport adminisztratív tevékenységet végző tagjai, (például a Római
Irodaház Kft.) esetén az épületre vonatkozó kibocsátások összegzését, míg az
erőművek esetén a telephelyen található épületekhez és a termeléshez kapcsolódó kibocsátásokat egyaránt tartalmazza a fenti táblázat. Az MVM Csoport a tevékenysége során egyéb ózonkárosító anyagokat is kibocsát, melyek mennyisége
2018-ban csökkent.
20. táblázat: Kibocsátott ózonkárosító anyagok mennyisége (kg)

Szilárd anyag
összes kiadott energia alapján

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

305-6

töltetmennyiség
pótlás

2016

2017

2018

708,32

694,65

7008,78

0,00

0,00

1297,00
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FOLYÉKONY KIBOCSÁTÁSOK
Foly103-1
Foly103-2

Az MVM Csoport törekszik a negatív környezeti hatások megelőzésére és a kockázatok elfogadható szintre való csökkentésére.

Foly103-3
306-1

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

Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt. esetében is cél a kommunális szennyvízkibocsátás csökkentése, amelyhez hozzájárul a kazánház korszerű műszaki
technológiája. A technológiai víz zárt rendszerben kering, a kazánok nem igénylik
a víz leeresztését, így arra csak karbantartáskor, szükség szerint kerül sor. A technológiai szennyvíz mellett az üzemben csekély mennyiségű kommunális szennyvíz
is keletkezik.
A Vértesi Erőmű Zrt. telephelyein keletkező kommunális szennyvíz mennyisége
a társaság létszámának csökkenésével arányosan csökkent.

2016

2017

2018

2 637 205

2 653 803

2 737 161

2 637 205

2 653 803

2 737 161

csatorna

0

0

0

szikkasztás

0

0

0

577

32 282*

21 327*

155

32 273

21 282

5

8

9

417

1

36

271

297

969

élővíz

110

101

88

Telephely

csatorna

82

194

880

Hajdúszoboszló

2 425

szikkasztás

79

2

1

Zsana

9 686

Pusztaederics

1 702

Hűtővíz kibocsátás
élővíz

Technológiai szennyvíz/ használt víz
élővíz
csatorna
szikkasztás
Kommunális szennyvíz

*A
 2017. és 2018. évi technológiai vízfelhasználás nagymértékben megnövekedett 2016-hoz képest, amelynek oka,
hogy a 2017. és a 2018. éves adatok tartalmazzák az MVM Future Energy S.R.L. társaság által tulajdonolt Úz-völgyi
vízerőmű víz felhasználási adatait is.

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

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

A Magyar Földgáztároló Zrt. a tevékenysége során kitermelt rétegvizet a MOL
Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-nek adja át, amit az teljes mértékben visszasajtol
(„likvidál”). A rétegvizet a jogszabályoknak megfelelően a kitermelési rétegszerkezetbe, kezelés nélkül sajtolják vissza. A kitermelt víz teljes szénhidrogén tartalmát
jelenleg nem mérik, az adott nyomáson és hőmérsékleten a kitermelt rétegvíz
metánnal telített. A lefúvatott és elfáklyázott szénhidrogén és gáz mennyisége
kevesebb, mint a teljes termelés 1%-a. A társaság vizsgálja a szénhidrogén tartalom számszerűsítésére alkalmazható módszertan bevezetését. A kitermelt rétegvíz mennyiségét a következő táblázat mutatja.

OG5
OG6
OG7

22. táblázat: Kitermelt rétegvíz mennyisége (m3)
Kitermelt rétegvíz mennyisége (m3)

Kardoskút

393

Összesen

14 206
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Az MFGT Zrt. négy gáztárolójában két eltérő rendszer működik a fáklyázás tekintetében. A két kisebb tárolóban (Kardoskúton és Pusztaedericsen) a fáklyán folyamatos az égetés, míg a két nagyobb tárolóban (Zsana és Hajdúszoboszló) a fáklya
nem ég folyamatosan. Ez utóbbi két telephelyen már évekkel ezelőtt megvalósult
az ún. „hulladékgázok” visszavezetése a rendszerbe. Ezekben a tárolókban csak
akkor gyújtják be a fáklyát, ha lefúvatás van a rendszerből, tehát a gáz áramlási
irányának átfordulása (kitárolásról-betárolásra való átállás és ellenkező irányú
átállás) esetén.

23. táblázat: Lefúvatott és elfáklyázott gáz mennyisége (m3)

Tehát elégetlenül földgáz egyetlen tárolóból sem kerül elengedésre normál
üzemmenet mellett. Elégetlen földgáz csak üzemzavar esetén kerülhet ki a rendszerből, mint ahogy az a 2018. novemberi hajdúszoboszlói üzemzavar esetén
megtörtént. (1,6 t elégetlen földgáz került ki a rendszerből a tüzet megelőző lefúvatás alkalmával.)

A kútmunkálati folyamat minden évben megtervezett, azonban a keletkező fúrási hulladékok, azaz az iszapok mennyisége előre nem tervezhető. A 2018. évben a
folyamatból származó 321,96 tonna vizes fúrófolyadék minden esetben lerakásra
került. A kútmunkálatok száma és jellege miatt 2018-ban nagyobb volt a fúrófolyadék mennyisége.

2016**

2017**

2018*

Lefúvatott gáz mennyisége

0

0

31 840

Elfáklyázott gáz mennyisége

376 615

373 060

558 339

* 2018-ban a novemberi üzemzavar alkalmával lefúvatást kellett alkalmazni.
** A 2016-os és 2017-es adatot újra közöljük a 305-1 indikátornál feltüntetett ok miatt.

HULLADÉK

Az MVM Csoport törekszik az erőforrások hatékony felhasználására, valamint a
hulladékképződés minimalizálására. A tevékenységet a hatályos környezetvédelmi törvényeknek megfelelően végzi minden tagvállalat, figyelmet fordítva a hulladékképződés megelőzésére, a képződött hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentésére és a hulladékok megfelelő ártalmatlanítására.

Foly103-1
Foly103-2
Foly103-3
306-2

Cél a biztonságos és környezetbarát működés a lehető legkisebb környezeti
igénybevétel mellett, amelyet elősegít a keletkező hulladékok folyamatos minőségi és mennyiségi nyomon követése is. A keletkező hulladékok mennyiségét a
következő táblázat a hulladék típusa és az alkalmazott kezelési mód szerint mutatja be.

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M
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24. táblázat: Keletkezett hulladékok mennyisége az MVM Csoportban
Mértékegység

Ártalmatlanításra átadott

Hasznosításra átadott

Összesen

t

12 667,1

28 046,0

40 713,1

textilhulladék

t

0,5

0,0

0,5

fém- és fémtartalmú hulladék

t

581,1

25 304,5

25 885,6

építési és bontási hulladék

t

7 189,5

2 229,7

9 419,2

papír, karton, fahulladék

t

99,1

195,7

294,8

egyéb

t

4 796,9

316,1

5 113,0

t

1 487,5

366,8

1 854,3

olaj és olajjal szennyezett hulladék

t

794,3

236,0

1 030,3

PCB tartalmú hulladékok

t

0,2

0,0

0,2

vegyszerek és oldószerek hulladékai

t

81,2

84,2

165,4

elem, akkumulátor, toner

t

2,4

1,1

3,5

elektromos és elektronikus berendezések hulladékai

t

19,2

25,5

44,7

azbeszt tartalmú hulladékok

t

50,2

0,3

50,5

csomagolási hulladékok

t

37,5

5,5

43,0

iszapok

t

174,0

3,0

177,0

egyéb

t

328,5

11,2

339,7

t

0

2,6

2,6

salak

t

0

2,6

2,6

pernye

t

0

0

0

gipsz

t

0

0

0

Nem veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok

Termelési hulladékok

2018-ban 19 647,2 m3 volt az elszállított kommunális hulladék az MVM Csoportban.

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M
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A veszélyes hulladékokat az MVM Csoport minden esetben a megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adta át, aki gondoskodott azok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról. A hasznosítás és ártalmatlanítás arányának fordulása 2016-ban történt, 2017-ben és 2018-ban ez az arány tovább javult.

Az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. telephelyén a tervszerű megelőző karbantartások kapcsán keletkezik veszélyes és nem veszélyes hulladék, de ezek
mennyisége alacsony, melyeket a környezet szennyezését kizáró módon, speciális
konténerben kerülnek tárolásra, az erre engedéllyel rendelkező szakcégek által
való elszállításig.

12. ábra: Hulladékkezelés
Az MVM Csoportban keletkező hulladék a kezelés módja szerint (%)
100
90
80
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60
50
40
30
20
10
0

A Vértesi Erőmű Zrt.-ben a tárgyévben is a bánya bezárási (rekultivációs) feladatok végrehajtásánál keletkezett hulladékok meghatározóak. A rekultivációs kötelezettséggel kapcsolatos feladatok mellett kiemelt téma a keletkezett hulladék
anyagok hasznosítása.
Az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Kft.-nél a működéséből következően rendszeres hulladékkeletkezés nincs. A karbantartások során képződő kis mennyiségű
hulladékot a karbantartást végző vállalkozó elszállítja. A kommunális hulladékok
elszállítását a Vértesi Erőmű Zrt. biztosítja.

2016
Ártalamatlanításra átadott

2017

2018
Hasznosításra átadott

Az MVM GTER Zrt. gázturbinái működése során keletkező hulladékok mennyisége, a gázturbinák alacsony üzemideje és tartalék jellege miatt kismértékű. A keletkező hulladékok kezelése, ártalmatlanítása a jogszabályi és egyéb hatósági előírásoknak megfelelően történik.
Az NKM Csoport esetében a kivitelezési és rekonstrukciós munkák során az építési és bontási hulladékok, a gázmérők, illetve a bontott faoszlopok és selejt
transzformátorok jelentik a jelentős hulladékáramokat. A villamosenergia-szolgál12
tatást végző társaságnál a PCB-tartalmú KÖF/KIF transzformátor állomásokhoz
felszerelt fázisjavító kondenzátorokól nyilvántartást vezetnek és felszámolásuk
ütemezetten történik.

12	  Közép- és kisfeszültségű

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

Az MVM MIFŰ Kft.-nél az erőművekben a karbantartás során keletkező veszélyes
hulladékokat a munkálatokat végző alvállalkozók saját hulladékként elszállítják és
gondoskodnak azok kezeléséről. A nem veszélyes hulladékok közül egyedül kommunális hulladék keletkezett, amelyet az erre a célra kihelyezett gyűjtőedényzetekben gyűjtöttek, ürítését a hulladékgazdálkodási közszolgáltató végezte. A társaság folyamatosan figyelmet fordít arra, hogy létesítményeikben hosszú élettartamú segédanyagokat használjon, ezzel is csökkentve a veszélyes hulladékok
keletkezését.
Az MVM NET Zrt. érvényes alvállalkozói szerződésekkel rendelkezik a keletkezett
nem veszélyes elektronikai hulladékok, réz kábel és ólom akkumulátor típusú hulladékok kezelésére és elszállítására.
Az NKM Áramhálózati Kft. területén a legnagyobb kockázatot az olajtranszfor
mátorok jelentik, ezek tömítésének elöregedése eredményezhet olajszivárgást,
de előfordult villámcsapás miatti sérülés és szándékos károkozás, olajlopás miatti
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sérülés is. Az események észlelőjének feladata a szennyezés lokalizálása (erre rendelkeznek kármentő csomagokkal), felettesének és a környezetvédelmi szervezetnek értesítése, akik megszervezik a mentesítést. 2018. évben 12 rendkívüli esemény történt, 6 esetben szándékos károkozás (olajlopás), 4 esetben olajfolyás,
1 esetben villámcsapás és 1 esetben pedig a hulladékszállító szerződött partner
rakodás közben megsértette a selejt transzformátor hűtőbordáit. Minden esetben megtörtént a kármentesítés és ezt követően a mintavétel és a vizsgálat.
A mentesítést követően akkreditált vizsgálatok bizonyítják a mentesítés sikerességét. A kármentesítések költsége 3,3 M Ft volt 2018-ban.
A földgázellátásról szóló törvényben, annak végrehajtási rendeletében, a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatában leírtak szerint a társaságnak saját szervezetén belül, az év minden napján, a nap 24 órájában üzemzavar elhárítást megvalósító-, irányító szervezettel kell rendelkeznie, amely alkalmas az elosztóvezeték
váratlan meghibásodása során előálló vészhelyzet (gázömlés, gázszivárgás) megszüntetésére, valamint a csatlakozó vezetékeken és felhasználói berendezéseken
adódó veszélyhelyzetek elhárítására. Az üzemzavar-elhárítás szervezésénél, irányításánál úgy kell eljárni, hogy:

• az elosztó vezetéken bekövetkezett üzemzavar helyszínére való kiérkezés és a
•

vészhelyzet elhárítása – lehetőség szerint - a bejelentéstől számított 1 órán belül,
a csatlakozó vezetéken és/vagy felhasználói berendezéseken bekövetkezett
üzemzavarra való kiérkezés és a vészhelyzet elhárítása a bejelentéstől számított
2 órán belül kezdődjön meg.

• szükség esetén egyes gázfelhasználók vételezésének korlátozása, a tulajdon,
•
•
•
•

valamint az élet- és vagyonbiztonság megóvása,
közreműködés a gázelosztás, gázszolgáltatás és a gázfelhasználás biztonságát
veszélyeztető vagy bekövetkezett események (baleset, tűzeset) kivizsgálásában,
a gázszolgáltatás folyamatosságának biztosítása (elosztó vezetéken, gázmérőn
és nyomásszabályozón),
központilag elrendelt gázkorlátozásról az érintettek értesítése,
a jelentési kötelezettségek teljesítése.

Az olyan rendkívüli esemény elhárítására, amely a fenti szabályzat szerinti személyzet lehetőségeit meghaladja a Riadótervben foglaltakat kell alkalmazni.

ZAJ

Az MVM Csoport működése során számos olyan tevékenység van, amely zajkibocsátással jár. Az érintett tagvállalatok a jogszabályi előírásokat maradéktalanul
betartják, illetve a tevékenységüket igyekszenek úgy végezni, hogy a telephelyek
környezetében élő lakosságot a lehető legkisebb zajterhelés érje. Mindezek ellenére a 2018-as évben környezetvédelmi témában érkezett panaszok mindegyike
a zajra vonatkozott. A tagvállalatok rendszeres zajmérésekkel és bizonyos esetekben zajcsökkentő beruházásokkal csökkentik zajkibocsátásukat. A leggyakoribb
zajhatással járó tevékenységek a transzformátorok működése, a gázhálózatok
nyomásszabályozóinak működése, illetve a szállításból és rakodásból származó
zajhatások.

Az üzemzavar-elhárítási és készenléti szolgálat feladatai:

• üzemzavarok, gázömlések elhárítása,
• baleset vagy tűz esetén a gázszolgáltatás biztonságához szükséges intézkedé•

sek megtétele,
szén-monoxid mérgezések és szén-monoxid mérgezés gyanújának kivizsgálása
földgázzal ellátott ingatlanok esetén,

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

Az NKM Csoportnál a gáz nyomásának csökkentésére használt nyomásszabályozók, illetve transzformátorok zajt keltenek. A lakott területen lévő körzeti nyomásszabályozók, illetve transzformátorok zajkibocsátásának csökkentésére már eddig
is történtek intézkedések. A nyomásszabályozók rekonstrukciójánál, újak építésénél a zajkibocsátási normákat be kell tartani, szükség szerint zajvizsgálatokat kell
végezni és a zajcsökkentésre megfelelő zajcsökkentési intézkedéseket kell hozni.
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Környezetvédelem a Paksi Atomerőműben

A Hulladék Üzemi Gyűjtőhelyen 2018. december 31-én 23,25 tonna veszélyes
hulladékot tároltak.

HAGYOMÁNYOS KÖRNYEZETVÉDELEM

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

•
•
•
•

szükségáramforrásként üzemelő biztonsági dízelgenerátorok;
dízelhajtású tűzivízszivattyú;
mobil áramfejlesztő dízelgenerátorok tárolása -súlyosbaleset-kezelés;
olajpára elszívás és leválasztás.

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket 2018-ban is betartotta az atomerőmű. Az atomerőmű működéséből eredő elhanyagolható szén-dioxid-kibocsátása nagyban segíti Magyarországot a klímavédelemben és a kiotói vállalások
teljesítésében.

A veszélyes hulladék mennyiségének változását alapvetően az adott évi tervezett
karbantartások, felújítások volumene határozza meg.

Nem veszélyes termelési hulladékok
Az erőművi karbantartások alkalmával nagy mennyiségben keletkeznek különböző fajtájú termelési hulladékok, amelyek gyűjtése egymástól elkülönítve, szelektív
módon történik. Az atomerőmű leggyakoribb nem veszélyes termelési hulladékai: papír, fém, fa, kőzetgyapot, kábel, üveg és a műanyag. Az atomerőmű ipari
hulladék anyagraktárából az összegyűjtött papírhulladék, valamint a fémhulladékok döntő része, további hasznosításra kerül. A nem veszélyes termelési hulladékokat a telephelyen keletkező egyéb hulladékoktól elkülönítetten, kijelölt gyűjtőhelyen és az erre kijelölt raktárakban gyűjtik.
2018. év végén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén lévő nem veszélyes termelési hulladék mennyisége 31,75 t volt. 2018-ban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenysége során összesen 1131,67 t nem veszélyes termelési hulladék keletkezett
(ezen felül 2018. év elején 50,34 t nem veszélyes termelési hulladékot tároltak).

Veszélyes termelési hulladékok
Foly103-1
Foly103-2
Foly103-3
306-1
306-2

2018-ban 400,57 tonna veszélyes hulladék keletkezett az erőműben, elsősorban
olajjal szennyezett hulladék (rongy, iszap) fáradt olaj, veszélyes anyaggal szennyezett csomagolási hulladékok és göngyölegek (pl. festékes, olajos, vegyszeres göngyölegek), habképző anyag, technológiai vegyszer, bórax hulladék, azbesztes szigetelés, elektronikai hulladék. 2018 elején 18,86 t veszélyes termelési hulladékot
tároltak az üzemi gyűjtőhelyen. 2018-ban – engedéllyel rendelkező vállalkozóknak hasznosításra átadva 156,51 t, ártalmatlanításra átadva 239,66 t – összesen
396,17 tonna veszélyes termelési hulladék sorsáról gondoskodtak.

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2018-ban a nem veszélyes termelési hulladékai
61,61%-ának hasznosításáról (697,53 t), valamint 434,73 t (38,39%) ártalmatlanításáról gondoskodott.
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NUKLEÁRIS KÖRNYEZETVÉDELEM

Környezetellenőrzés

Radioaktív hulladékok

A nukleáris környezetvédelmi ellenőrzés alapvető feladata 2018-ban is az volt,
hogy egyrészt folyamatosan kontrollálja a radioaktív anyagok erőműből történő
kibocsátását, másrészt széles körűen vizsgálja azok közvetlen környezeti megjelenését.

A nukleáris alapú villamosenergia-termelés elkerülhetetlen melléktermékei a radioaktív hulladékok, amelyek kezeléséről, átmeneti és végleges tárolásáról gondoskodni kell. A radioaktív hulladék olyan, további felhasználásra már nem kerülő
radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem kezelhető közönséges hulladékként. A radioaktív hulladékok között megkülönböztetünk kis- és közepes aktivitású szilárd, nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladékokat, valamint
folyékony radioaktív hulladékokat. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tevékenysége során mindhárom féle hulladék keletkezhet.
2018-ban 462 darab kis- és közepes aktivitású szilárd hulladékot tartalmazó hordó
keletkezett (ebből 385 darab kis-, 77 közepes aktivitású), ez a mennyiség 68 hordóval kevesebb az előző évinél, és alatta marad a sokévi átlagos mennyiségnek.
A 2018. december 31-ei állapot szerint az előző években keletkezett mennyiséggel együtt az erőmű 9539 darab kis- és közepes aktivitású szilárd radioaktív hulladékot tartalmazó 200 literes hordót tárol az átmeneti tárolókban.
A Paksi Atomerőműben az erőmű fennállásától 2018. december 31-ig nettó
3
3
48,67 m (bruttó 102,46 m ) nagy aktivitású hulladék képződött. Ebből nettó
3
3
0,15 m (bruttó 0,25 m ) keletkezett 2018-ban, ez megegyezik a 2017-ben kelet
kezett nagy aktivitású szilárd radioaktív hulladék mennyiségével.
3
A hulladékvizekből 2018-ban összesen 213 m bepárlási maradék, elhasznált
3
3
primer köri ioncserélő gyantákból 21,6 m , aktív oldószerkeverékből 1,44 m keletkezett. A szennyezett olajok és szerves oldószerek szűrésére használt gyöngy
kovaföldből az eddigi üzemeltetés során 2018. december 31-ig 34 hordó olajos
gyöngykovaföld-hulladék keletkezett. Az erőmű üzeme során felhasznált, szűrt és
3
újrahasznosított bórsavoldat mennyisége 28 538 m volt.

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

Az atomerőmű Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerének (ÜKSER)
feladata, hogy közvetlen környezeti mérésekkel is bizonyítsa, az erőmű normál
üzemben nincs a megengedettnél nagyobb hatással a környezetre. Az erőmű
környezetének sugárvédelmi ellenőrzése részben távmérő rendszereken, részben
mintavételes laboratóriumi vizsgálatokon alapul. A laboratóriumi vizsgálatok kiterjednek mind a környezeti közegekre, mind a tápláléklánc elemekre. Ez éves
szinten körülbelül 4000 minta feldolgozását és mérését jelenti.
2018-ban is, az előző évekhez hasonlóan, típusvizsgálattal és hitelesítéssel rendelkező dózismérő rendszert használtak az összes mérőponton a környezeti gamma-sugárzás dózisteljesítményének mérésére. Az A és G típusú állomások 1,5 kmes, a B24, L25 és C típusú állomások 30 km-es körzetben helyezkednek el az erőmű
környezetében. A C típusú állomásokon és az L25 mérőponton Al2O3 pelletet tartalmazó POR TL környezeti dózismérő, a G típusú állomásokon BITT RS03/232 típusú mérőszonda van telepítve. Az A1-A9 és B24-es állomáson POR TL környezeti
dózismérő és a folyamatos monitorozást szolgáló BITT RS03/232 típusú mérőszonda párhuzamosan szolgáltat adatot. Megállapítható, hogy a 2018. évi környezeti TL-dózismérési adatokból nem lehet az atomerőmű járulékára következtetni.
Ugyanezt mutatják a BITT-szondák 10 perces mérési eredményeinek hosszú idejű,
havi átlagai is. Ez összhangban van a radioaktív anyagok normál üzemi légköri kibocsátásaiból levonható következtetéssel, amely szerint az erőműtől származó
járulék nagyságrendekkel kisebb a természetes háttérsugárzás dózisteljesítményénél, illetve annak ingadozásánál, és így közvetlen dózismérési módszerekkel
nem mutatható ki. A mérési eredményeket a 13. ábra foglalja össze:
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13. ábra: A Paksi Atomerőmű sugárvédelmi rendszerének mérési adatai (2018)
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A kibocsátott radioaktív izotópok közvetlen környezeti megjelenésével kapcsolatban az tapasztalható, hogy azok még az igen érzékeny vizsgálati módszerek mellett sem voltak kimutathatóak a földfelszíni levegőmintákban, az erőműtől 1-2 km
távolságra az A-típusú állomásokon. Az év során a fall-out (kihullás) mintákban
sem volt kimutatható atomerőműi eredetű mesterséges radioaktív izotóp.
A dunai iszapminták, valamint az állomások környezetében vett talajminták és
fűminták egyikében sem találtak az erőműtől származó radionuklidot. A halastavak
víz- és iszapmintáiban szintén nem lehetett kibocsátásból származó radioaktív
izotópot kimutatni. A Dunába kibocsátott radioaktív anyagok által létrehozott évi
3
átlagos növekmény - a teljes elkeveredés után - a trícium esetében 1,0 Bq/dm -nél,
3
az összes többi radionuklidra pedig együttvéve 0,1 mBq/dm -nél kisebb volt. A
tej- és halmintákban kibocsátásból származó radioaktív izotópot nem találtak.

Biodiverzitás
Bio103-1
Bio103-2
Bio103-3
304-1

A

biológiai sokféleség megőrzése az emberi létezés fennmaradásának egyik
feltétele, mely egyben jelentős gazdasági tényezővé, szűkülő keresztmetszetté vált napjainkra. A biológiai sokféleség biztosítja azoknak a forrásoknak a
fennmaradását és megújítását, amelyek nélkül a talajképződés, a tápanyagok és a
víz körforgása nem lenne lehetséges.
Emiatt, mint a társadalom résztvevője, az MVM Csoport is figyelembe veszi az
üzemeltetési és rekultivációs tevékenysége során a biológiai sokféleség megőrzését.

Az MVM Csoport társaságainak többsége tevékenységét olyan területen folytatja, ahol a létesítmény működéséből adódó jelentős, káros, élővilágot negatívan
befolyásoló hatással nem kell számolni. A telephelyek elsősorban iparterületeken
találhatók, melyek közvetlen szomszédságában esetleg külterületek, vagy mezőgazdasági területek találhatók.

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

Az MVM OVIT Zrt. esetében, tevékenységéből kifolyólag, azonban előfordulhat,
hogy kivitelezési munkáit védett területeken (nemzeti parki, illetve természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, NATURA 2000-es területek, valamint különleges, vagy kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területek), vagy azok közvetlen szomszédságában kell, hogy végezze. Ezekben az esetekben külön előírások
vonatkoznak az adott munkavégzések folyamataira. A társaság fontosnak tartja a
környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségekkel és a nemzeti parkok
igazgatóságaival meglévő szoros kapcsolat fenntartását, a környezet- és természetvédelmi szempontok (pl. vegetációs, párzási vagy költési időszak, madárvédelem) betartását, valamint a felmerült igények egyeztetését.
A Vértesi Erőmű Zrt. ingatlanai közül a Márkushegyi bányaüzem 2018-ban rekultivált M-depo és Lejtős aknai telephelye mellett, a Mány 1/a bányaüzem rekultiválandó területén, illetve a Bokodi Hűtőtó szomszédságában van Natura 2000 terü13
let . Ezen felül a társaság térségében található a Vértesi Tájvédelmi Körzet.
A MVM GTER Zrt. Litéri Erőműve a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó Mogyorós-hegytől 400 m-re létesült. A telephely 5 km-es körzetében találhatóak a
Natura 2000-es besorolású Hajmáskéri Törökcsapás, a Kádártai dolomitmezők, a
Megye-hegy és Szentkirályszabadja. A Sajószögedi Erőműtől 1,2 km-re található a
Girincsi Nagy-erdő, kb. 6,8 km-re a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet. A Lőrinci Erőmű
hatásterületén belül nagyobb kiterjedésű védett terület nincs. A távolabbi környéken található Natura 2000 hálózatba tartozó védett terület a Petőfibányai Kopasz-hegy és az Apci Somlyó. A Bakonyi Erőműhöz a legközelebb eső kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület a Kab-hegy és a Devecseri Széki-erdő.
Az MVM Zöld Generáció Kft. pécsi telephelyén, a Pécsi Erőmű zagytároló kazettája területén létesült fotovoltaikus erőmű szűkebb környezetében nincs termé-

13	 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. § i.) szerint, Natura 2000 terület: közösségi jelentőségű terület, amelyet az Európai Unió az élőhelyvédelmi
irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti bizottsági vagy tanácsi határozattal jóváhagyott.
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szetvédelmi szempontból értékes terület. A telepítési terület ökológiai folyosó
mellett fekszik, szűkebb környezetében a Tüskésréti természetismereti tanösvény
helyezkedik el. A tanösvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén található. A telepítési terület tágabb környezetében Natura 2000-res területek találhatóak.
A sopronkövesdi szélerőmű közelében nincsenek védett, illetve európai jelentőségű természetvédelmi területek.
A MAVIR ZRt. állami vállalatként több évtizede együttműködésre és jó szakmai
kapcsolatra törekszik a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokkal, illetve együttműködési megállapodásokra épülő közös gyakorlatot alakított ki a
Nemzeti Park Igazgatóságokkal.
A meglévő hálózat üzemeltetése, továbbá új távvezetékek, alállomások létesítése
minden esetben a természeti környezetben valósul meg, amely komoly felelősséget jelent a társaság számára. A környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása megfelelő alapot jelent az önként vállalt, egész vállalatra kiterjedő „zöld” programok számára. A távvezetéki nyomvonalakon kísérletképpen bevezették a természetközeli nyiladék karbantartást. A biológiai sokféleség fenntartása érdekében a
MAVIR ZRt. csatlakozott az Akadálymentes Égbolt megállapodáshoz, amelynek
keretén belül vállalta, hogy az átviteli hálózat bővítésénél és üzemeltetése során
figyelembe veszi a madárvédelmi szempontokat. Igyekszik megakadályozni az ütközéseket, és lehetővé teszi oszlopain a biztonságos költést a védett madarak számára. Konferenciák és egyéb fórumok szervezésével figyelmet fordít a madárvédelem legújabb kutatásainak megismerésére, közzétételére és annak alkalmazására.
Valamennyi Nemzeti Park Igazgatósággal, mint a természetvédelmi jelentőségű
területek kezelőjével együttműködési megállapodások kerültek megkötésre. Az
együttműködési megállapodások minden esetben rögzítik a nyiladéktisztítás, a
folyamatos karbantartás esedékes feladatainak természetvédelmi feltételeit, amelyek a természetvédelmi érdekek figyelembevételével lehetőséget adnak a MAVIR

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

ZRt. nagyfeszültségű távvezetékei alatt lévő, karbantartásokat igénylő területek
kezelésére.
Az országos jelentőségű védett természetvédelmi területeket érintő távvezeték
szakaszok karbantartására vonatkozóan a megyei természetvédelmi hatóságok
által kiadott általános érvényű természetvédelmi engedélyekkel rendelkezik.
Az NKM Áramhálózati Kft. számos intézkedést tett a madarak védelmében, jelentős mértékben hozzájárulva ahhoz, hogy a hálózatában lévő középfeszültségű
oszlopok 27%-a, azaz 29 953 oszlop madárbaráttá vált. Az ütközés okozta madársérülés elkerülése érdekében láthatóságot növelő elemeket helyeznek el a hálózaton. A feszültség alatt lévő, működő villamosenergia-hálózaton, az ütközés mellett sajnos az áramütés veszélye is fennáll. Ennek elkerülése érdekében, az új hálózatokon a szerkezeti elemek kialakítása úgy történik, hogy csökkentse az áramütés
veszélyét. Meglévő hálózatok esetében a madarakra veszélyes feszültség alatti
felületek burkolásával mérsékelik az esetleges áramütés kockázatát. A társaság
madárvédelmi munkákra 2018. évben 45 M Ft-ot fordított. A Földművelésügyi Minisztériummal és a Nemzeti Parkokkal együttműködve az NKM Áramhálózati Kft.
2017-ben csatlakozott a LIFE túzokvédelmi projektjéhez. A légvezetékes hálózatszakaszok földkábelesítése 2 ütemben történik. Az első ütem 2018. december 31ig 17,3 km hosszban, 310 M Ft ráfordítással megtörtént.

JELENTŐS HATÁSOK

Az MVM Csoport tevékenysége elsősorban az erőművek működése és kivitelezési munkák által gyakorol hatást a biodiverzitásra. A kifejtett hatások sokfélék lehetnek, a napelemekhez kapcsolódó poláros fényszennyezéstől a nagyfeszültségű távvezetékek környezetében a madarakat fenyegető áramütésig.

304-2

Az Oroszlányi Erőmű zagyterének 1 km-es környezetében természetes vagy természetközeli élőhelyek alig akadnak, hacsak nem tekintjük annak az Oroszlányi
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Erőmű által kialakított hűtőtavat, amely jelenleg részben rekreációs célokat szolgál, másfelől madár élőhely. A tó körül a természetes úton kialakult növényzet
azonban nem hasonlítható a zagytér helyén volt korábbi élővilághoz.
Az erőmű zagyterének felszínén gyakran megfigyelhetők a különböző vadfajok, elsősorban őz, róka és mezei nyúl. A zagytéren kialakult tavak környezetében található
nádasban gulipánok, kócsagok fészkelő helyei, a vízben kétéltűek voltak. A zagytéri
rekultivációs kötelezettség miatt azonban a hatósági előírásoknak megfelelően
2016-ban a 2-es és 4-es kazettán a korábban kialakult szikes tavak vízleeresztése
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megtörtént. A spontán kialakult nád, növényzet irtására rekultivációs engedélynek
megfelelően a madárvilág és a védett kétéltűek védelme miatt 2017. február 28-ig
került sor. A tavasszal visszatérő madarak, valószínűleg a környéken találtak fészkelő
helyet, mivel a tavacska visszatöltődése megakadályozásra került. A még üzemkész
zagytéri kazetták vizében és parti növényzetében – amelynek a pH-ja az erőmű leállítását követően 8,5–9 értékek közé állt be –, jelentős állatpopulációk jelentek meg.
Az erőmű és a bánya üzemvitele a felszín alatti és a felszíni vizekre egyaránt hatott, ezért a társaság a későbbiekben is fontos feladatának tekinti a vízminőség
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védelmét. A felszíni vizek közül a hűtőtóra gyakorolta a legnagyobb hatást az
erőmű működése. Az erőmű üzemvitele a tavon hőterhelést okozott, de ez nem
haladta meg az előírt 10°C-os hőmérséklet különbséget. Az erőmű leállását követően a hűtőtó télen már befagyott, de továbbra is kedvelt intenzív horgászvíz
maradt. Cél a tó biológiai, ökológiai egyensúlyának hosszú távú fenntartása,
amely megfelelő vízutánpótlással megoldható.
Az MVM OVIT Zrt.-nél biodiverzitásra gyakorolt jelentősebb hatások elsősorban
a kivitelezési tevékenységek (távvezeték, alállomás és felső vezetéki, valamint távközlési munkák) során fordulhatnak elő. A munkavégzés környezeti feltételeit befolyásolja az adott munkaterület területi, valamint élővilágának sokszínűsége és
az ott előforduló fajok eltartásának képessége szempontjából meghatározott érzékenysége, védettsége. Az élőhelyek, élővilág védelme érdekében a munkafolyamatok elvégzése a jogszabályi és hatósági előírások követésével történik, figyelembe véve az élővilág zavarásának elkerülését, illetve minimalizálását, az időjárási körülményeket, valamint a taposás mértékének lehető legkisebbre szorítását.
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemi területe szomszédos a Duna mentén kijelölt NATURA 2000 területtel (Tolnai Duna, HUDD20023). A Natura 2000-es területek kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.
Az atomerőmű két nagy nemzeti park, a Duna-Dráva Nemzeti Park és a Kiskunsági Nemzeti Park által határolt területen helyezkedik el. Az emberi beavatkozás ellenére az erőmű környezete bővelkedik természeti kincsekben. A homoki gyepek,
a mocsári, lápréti, ligeti növényzet (Régi- és Új-Brinyó), az égeres láp-mocsár erdő,
a dunaszentgyörgyi fás legelő, a paksi Ürge-mező, a paksi dunai ártér számos védett növény- és állatfaj számára nyújt élőhelyet.
A melegvíz Dunába történő visszavezetése (a melegvizes csatornán keresztül) hatására a Dunában található összes biomassza mennyisége is nagyobb, mint a felsőbb szelvényekben. A beömlés alatti néhány kilométeres szakasz vízi élővilága az
egyik leggazdagabb faji összetételű a térségben. Különböző gázlómadarak nagy
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előszeretettel táplálkoznak ott, különösen akkor, amikor télen a környező tavak
befagynak.
Az atomerőmű felmelegedett hűtővizének és szennyvizének a Duna vízminőségére és élővilágára gyakorolt hatását a Víz Keretirányelv (2000/60/EK) elvárásainak
megfelelő módszertannal háromévente ellenőrzik. A környezetvédelmi engedélyben előírt módon, a vegetációs időszakban negyedéves vizsgálatokra került
sor. Az eddigi vizsgálatok eredményei megerősítették, hogy a természetvédelmi
oltalom alatt álló, valamint a Natura 2000 jelölő halfajok populációjának nagyságára a melegvíz kibocsátás jelentősebb hatással nincs.
Az NKM Csoport közműhálózatával érintett területek természetes élővilágának
védelme, a táj és a környezet komplex rehabilitációja kiemelt fontosságú. A hálózati beruházások során szoros az együttműködés a helyi közösségekkel, önkormányzati és civil társadalmi szervezetekkel. A hálózati infrastruktúra tervezése során kellő körültekintéssel kell eljárni, hogy a beruházások minél kevesebb fakivágással, cserjeirtással, tájrombolással járjanak, valamint a helyreállítás megfelelő
minőségben elkészüljön. A kivitelezések lehetőség szerint a vegetáció nyugalmi
időszakában történnek. Az elosztóvezetékek építése során kivágásra kerülő fákat,
a kitermelt termőföldet az előírások szerint pótolja. A védett területeken, vagy
védett értékek közelében talajmozgatással járó munkálatokat végezni csak hatósági engedéllyel lehet. Rekonstrukciós és hálózatbővítési munkák során a kivitelező a felelős az engedélyben előírtak betartásáért. A védett természeti területeken,
vagy értékek közelében lévő létesítményeknél - a hatósági engedély alapján - az
esetleges károk megelőzése érdekében fokozott ellenőrzést kell végezni. A védett
természeti értékek megóvása érdekében be kell szerezni a területileg illetékes önkormányzati engedélyt (milyen terület nélküli védett érték található a közelben,
milyen műszaki védelem szükséges ennek megóvására).
Az MVM Zöld Generáció Kft. által létesített naperőművek esetében előírás, hogy
a beszerelt napelemek rendelkezzenek a poláros fényszennyezés csökkentésére
alkalmas szűrővel.
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Napelemek poláros fényszennyező hatása
A poláros fényszennyezés a sima, fényes, mesterséges felületekről visszaverődő poláros fénynek az úgynevezett polarotaktikus vízirovarokra kifejtett
káros hatásait jelenti. A polarotaktikus vízirovarok a vízfelületről visszatükröződő fény alapján keresik vízi élőhelyeiket. E rovarfajokat minden olyan mesterséges felület magához vonzhatja, amely erős poláros fényt ver vissza, így
a napelemek szintén vonzóak lehetnek a polarotaktikus vízirovarok számára.
Ezen káros ökológiai hatás kiküszöbölése érdekében egyre elterjedtebbek
az ún. depolarizált rácsozott napelemek alkalmazása. Ebben az esetben a
vízszintesen polarizáló mesterséges felületek egy vékony, akár 1-2 mm-es
csíkokból álló, polarizálatlan fényt visszaverő rácsmintával látnak el, ezáltal
ezek a felületek elvesztik a rovarokra kifejtett vonzó hatásukat. Szintén jó
megoldás lehet a napelemek fényvisszaverést csökkentő, úgynevezett antireflexiós réteggel történő fedése.

Helyszínek:
Felsőzsolca
A naperőmű környezetében található országos védettségű, illetve Natura 2000
területek:
· Ökológiai folyosó elemei (magterület, ökológiai folyosó)
· HUAN 20006 kódú Sajó-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
· Ex lege védett kunhalmok
A telepítési terület szomszédságában magterület található, ex lege védett kunhalmokkal. A Sajó-folyó és a holtágak, illetve a Zsolcai-halmok környezete táj- és kilátásvédelem szempontjából fokozottan érzékeny terület. A Zsolcai-halmokon értékes zsályás löszpusztagyepet (Salvio-Festucetum rupicolae) találhatunk.
Paksi naperőmű park
Az épülő naperőmű területe antropogén hatásnak kitett szántóföldi kultúra. Védett és fokozottan védett növények a beruházási területen nem ismertek. A nap
erőmű közelében déli irányban találhatók védett területek, a legközelebbiek kb.
170-250 m távolságban. A naperőműnek polarotaxist kiváltó hatása lehet, amit a
napelemek megfelelő műszaki kialakításával csökkenteni lehet. A naperőmű környezetében a szántóföldi kultúrák dominálnak, így a telepítési terület füvesítése
hozzájárul a létesítmény tájba illesztéséhez. A rendelkezésre álló terület elkerítésénél olyan drótfonatos kerítés ajánlott, amely színével beleolvad a környező tájba,
lehetőleg zöld színű bevonattal ellátott és nem akadályozza a kétéltűek mozgását.
Pécsi naperőmű park
A fotovoltaikus erőmű – mely a Pécsi Erőmű zagytároló kazettájának területén
létesült – szűkebb környezetében nem fordulnak elő természetvédelmi szempontból értékes helyi jelentőségű területek, az országos védettségű területektől
pedig igen nagy távolságra helyezkedik el. A telepítési terület ökológiai folyosó
mellett fekszik, szűkebb környezetében a Tüskésréti természetismereti tanösvény
helyezkedik el. A tanösvény a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén található.
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Madárvédelem
Az MVM Csoport szakmai és civil szervezetek bevonásával több évtizedes múltra
visszatekintő sikeres hazai és Európa Uniós madárvédelmi programokat valósít
meg.
2018-ban a túzokvédelmi (madáreltérítő szerelvények kihelyezése) és a ragadozó
madár (műfészek) programok alkották programok gerincét. Az elmúlt évektől ez
egy új területtel, a vonuló madarak védelmével bővült, mely elsősorban a többezres létszámmal vonuló darvak és egyéb vízimadarak védelmét jelenti.
Ennek keretében, a Szeged melletti Fehér-tó mentén 2017. november végén megismétlődött daru pusztulás miatt veszélyesnek ítélt távvezetékek jelölése 2018. évben megerősítésre került, illetve tervbe van véve a program 2019-ben történő
folytatása. 2018. év végén a szegedi esethez hasonló ütközéses darupusztulás történt Pród térségében a Hortobágyi Nemzeti Park illetékességi területén. A szakhatóságok bevonásával meghatározásra került az érintett távvezetékek jelölésének
lehetősége, melynek tervezett időpontja 2019-2020. év. Ennek érdekében a MAVIR
ZRt. elindította a megfelelő RIBE, illetve BIRDSMARK eltérítő szerelvények beszerzését, és eltervezte a felrakását. A távvezetékek jelöléséhez minden létező technoló-
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gia felhasználására szükség lesz ahhoz, hogy a rövid ideig tartó feszültségmentes
időszakban az eltérítőket ki tudjuk helyezni a megfelelő mennyiségben.
Az egyre gyakoribb madárvonulás miatti ütközéses balesetek megelőzése érdekében tervezés alatt áll a madárvédelmi szakemberek bevonásával egy olyan
konfliktus térkép megszerkesztése, melynek segítségével elébe mehetünk a jelenlegi követő stratégiának és felkészülhetünk a védekezésre. A MAVIR ZRt. partnerként csatlakozott a 2009-ben alakult DANUBEparksCONNECTED Szövetséghez, akik a Duna-menti természetvédelmi területek hálózatát Németországtól,
Romániáig fogják össze. A program egyik célja, hogy a Dunát keresztező nagyfeszültségű távvezetékszakaszokat a madarak védelmében láthatóvá tegyék madáreltérítő szerelvényekkel. Ennek kezdő programjaként sikerült a Duna felett elsőként Ercsi térségében a folyót keresztező 400 kV-os távvezetéket madáreltérítő
szerelvényekkel jelölnünk. A jelöléshez a Duna felett kocsizással és a folyóról felszállva drónnal raktuk fel az eltérítő szerelvényeket.
Költőhely biztosítása a fokozottan védett ragadozó madaraknak
A nagyfeszültségű távvezeték oszlopokon fészket rakó madarak fészekanyagának
veszélyes helyre sodródása fáziskiesést okozhat. Ez az energiaszolgáltatás bizton-
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ságát és az ott fészkelő madarak életét egyaránt veszélyezteti. Mivel közel 20 évvel
ezelőtt az oszlopon fészkelő madarak ágfészkeit elkezdték elfoglalni a fokozottan
védett kerecsensólymok, melyek fészkelési helyüket vesztették az urbanizáció hatására, a MAVIR ZRt. a természetvédelmi szakemberek bevonásával elkezdte a biztonságos élőhelyek kialakítását.

deklődést az MVM Csoport madárvédelmi programjai iránt. Az érdeklődőknek az
idén is lehetősége nyílt a kamerázott fészekben felnövő fiókák gyűrűzésén személyesen is jelen lenni.

Jelenleg több mint 480 műfészek áll a ragadozó madarak rendelkezésére, melyeket a megfigyelések alapján telepítettünk. 2018-ban is sor került 15 költőláda
telepítésére, melyet már be is foglaltak a ragadozó madarak. Az éves megfigyelések alapján 84 fészekben költöttek sikeresen a fokozottan védett kerecsensólymok és 172 fióka repült ki a műfészkekből. A többi műfészket a védett státuszban
lévő kabasólymok és vörös vércsék foglalták be. Nőtt a műfészekben költő vándorsólymok létszáma is, akik csak az elmúlt években figyeltek fel az oszlop adta
költési lehetőségre. Az oszlopokon kikelt kerecsensólyom fiókákat a MAVIR ZRt.,
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület madárvédelmi szakemberei közösen szokták meggyűrűzni a kirepülés előtt. 2018-ban 92 fióka gyűrűzése történt meg.

Túzokvédelmi program:
A Mosoni-síkot érintően, valamint további távvezetékekre kísérleti jelleggel felhelyezett szerelvények (Fire-fly és BIRDSMARK típusok) hibás szériáit folyamatosan
cseréltük. Ezen eszközök módosítására a szakemberek javaslatot tesznek a gyártónál, illetve egyéb eltérítő eszközök alkalmazásának lehetőségeit is vizsgálják. A koronajelenségnek ellenálló BIRDSMARK szerelvények kísérleti alkalmazása tovább
folyik, a meglévő Fire-fly szerelvényeket csak a koronajelenségtől nem fenyegetett
védővezetőkre helyezik ki. A Győr-Szombathely 400 kV-os távvezetékre az ott élő
túzokok védelme érdekében új technológiával, drónnal került kihelyezésre 300 darab korábban beszerzett madáreltérítő szerelvény. A drón technológiával sikerül
kiváltani a nehezen biztosítható emberi szakmunkát, és nem jár a feladat megoldása a kosaras daru által okozott mezőgazdasági taposási kárral. Az év végén előkészítettük a túzokos területekre az újabb távvezeték szakaszok jelölését.

A kamerázási program 2018-ban folytatódott a harmadik, „A kerecsensólyom és a
parlagi sas táplálékbázisának megőrzése a Kárpát-medencében” című LIFE projekt
keretében, amely 2019-ig tart. A kamerákkal a kerecsensólymok, a vándor és a
kabasólymok fészkelési szokásait, a fészekbe kerülő zsákmányösszetételt sikerült
rögzíteni és elemezni. A 15 fotócsapda a szakemberek javaslatai alapján 2018-ban
is felkerült a madarak lakta műfészkekre, amelyekkel végzett megfigyelések sikeresek voltak. Emellett 20 műholdas nyomkövető került a madarakra ez lehető
séget adott az oszlopokon költő madarak életterületeinek, zsákmányejtési szo
kásainak és vándorlásának megfigyelésére. A vizsgálatok arra mutattak rá, hogy
csupán az oszlopokon való költőhely nem lesz elég a sólyompopulációk csökkenésének megakadályozásához, mert a sólymok legfontosabb táplálékát jelentő
ürgepopulációk kihalófélben vannak. A nemzeti parkok pilot programként ürgetelepítésbe kezdtek. A honlapon és más médián is közzétett, évente közel 500 000
ember 111 országból látogatott műfészek kamerakép jelentősen növelte az ér-

A madárvédelmi program népszerűsítése, szakmai konferenciák:
A madarak életének közvetlen védelmén túl jelentős energiát fordítottunk a madárvédelmi program megismertetésére és népszerűsítésére. Kiemelt célcsoportot jelent számunkra a jövő nemzedéke, a kisebb-nagyobb gyermekek és fiatal
felnőttek köre. Iskolákban, egyetemeken, szakmai fórumokon, kiállításokon és
konferenciákon több mint ötven helyszínen került sor interaktív madárvédelmi
előadásra, fórumra, amelyek a MAVIR ZRt.-t és környezetvédelmi tevékenységét is
népszerűsítették. 2018-ban 9. alkalommal egy hajón rendezte meg a MAVIR ZRt. a
Földművelésügyi Minisztériummal, a Herman Ottó Intézettel és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel a nemzetközi madárvédelmi konferenciát,
ahol a számos külföldi előadó ismertette a nemzetközi madárvédelmi programjait a távvezetékek mentén. A konferenciahajó a résztvevőket a Duna Ercsi közeli
szakaszára úsztatta, ahol közvetlenül is megnézhették a Duna feletti madáreltérítőkkel való jelölési programunkat.
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MEGVÉDETT ÉS HELYREÁLLÍTOTT ÉLŐHELYEK
304-3

A távvezeték, felsővezeték-építési és szerelési, illetve távközlési tevékenység során a természetes élőhelyek és mezőgazdasági területek esetenként károsodhatnak (erdőirtás, zöldkár), ezért a terep helyreállítására rekultiváció keretében kerül
sor. A rekultivált terület nagysága 2018-ban mintegy 104,5961 hektár volt (a
2017-es évhez képest ez több mint 15%-kal magasabb érték, ami leginkább a
kivitelezési munkák jellegével, valamint a munkák mennyiségének alakulásával,
illetve növekedésével magyarázható). Az erdőnyiladékok létesítését követően a
helyi erdészeti hatóság határozatának megfelelően megtörténik a létesítéskor
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kivágott famennyiség ellentételezése, ami erdőfenntartási járulék megfizetése
vagy (esetenként) erdőtelepítés formájában valósul meg. A nyiladékban történő
munkavégzés októbertől februárig tarthat, amelynek végrehajtása során figyelemmel kell lenni az élőhelyek védelmére, illetve a madarak fészkelő helyeinek
megóvására.
Az élőhelyek védelme érdekében azokon a területeken, ahol Natura 2000 védettség, vagy egyéb védelem áll fenn, a kivitelezési munkák megkezdése előtt minden esetben előzetes egyeztetésre kerül sor az MVM OVIT Zrt. és az illetékes nemzeti park igazgatóság természetvédelmi őre között.
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BESZÁLLÍTÓK KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE
Kért103-1
Kért103-2
Kért103-3

A beszállítókkal kapcsolatos kockázatok kezelésére, teljesítményük értékelésére az
MVM Csoport tagjai egységesen kialakított és dokumentált beszállítóminősítési
rendszert használnak. A beszállítók előminősítésének elvégzése kötelező minden
25 M Ft-ot meghaladó beszerzési szerződést megkötő üzleti partner esetében: a
vizsgálat az alapvető cégadatok ellenőrzésén túl kiterjed a partner pénzügyi-jövedelmi helyzetének, tulajdonosi hátterének vizsgálatára, valamint – a megfelelő
szakterületek bevonásával – jogi, környezetvédelmi és biztonsági szempontok értékelésére is. A beszállítókkal kapcsolatos környezeti kockázatok kezelésében kiemelt szerepe van a Környezetvédelmi Osztálynak, illetve a tagvállalatok környezetvédelmi munkatársainak. Az előminősítési eljárás során és a versenyeztetési eljárásokban is lehetőségük van környezet-kockázati szempontok érvényesítésére.
A beszállítói előminősítés során a beszállító tevékenységéhez szükséges engedélyek, tanúsítványok meglétét és érvényességét ellenőrzik, ennek során jogosultak
az előminősítést sikertelenné nyilvánítani – ilyenkor a beszerzési rendszer biztosítja, hogy az adott partnerrel ne lehessen szerződést kötni. Érintettség esetén a beszerzési szervezet bevonja a környezetvédelmi szakterületet az ajánlati felhívások
előkészítésébe és értékelésébe. Ez biztosítja a konkrét feladathoz, megrendeléshez
kapcsolódó környezeti kockázatok értékelését és kezelését:

KÖ R N Y E Z E T V É D E L E M

• a környezeti kockázatok értékelése alapján a pályáztatni kívánt megbízás terje•

•

delme szűkíthető vagy éppen bővíthető
a beszállítói alkalmasság igazolására vonatkozó részben lehetőség van megfelelő feltételek (engedélyek, tanúsítványok, hatósági igazolások, képzettségek,
referenciák, intézkedési tervek stb.) megkövetelésére, illetve bizonyos megoldások, technológiák vagy anyagok alkalmazásának kizárására
a teljesítés elfogadásának feltételei között környezetspecifikus elemek (pl. mérési jegyzőkönyvek, független szervezet vagy hatóság jóváhagyása) is megjelenhetnek.

Az MVM Csoport az új beszállítóit kiértékeli a saját környezetvédelmi kritériumai
alapján. 2018-ban a vállalatcsoport összesen 857 új beszállítót választott ki. A beszállítók közül az összes környezetvédelmi érintettségűt (akár feladatában, akár
tevékenységi körében) a szerződéskötést megelőzően átvilágítottuk.

308-1

Az NKM Csoportban 3, potenciálisan negatív környezeti hatással járó, beszállítók
által végzett tevékenységet azonosítottak. Ezek alapvetően veszélyes hulladék kezelésével és környezetvédelmi műtárgyak karbantartásával kapcsolatos tevékenységek. Ezekben az esetekben a beszállítókkal kötött szerződések tartalmazzák a
környezeti kockázat minimalizálására vonatkozó feltételeket.

308-2
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TÁRSADALOM

A

2018. évi Integrált Jelentés társadalmi témájú fejezete az alábbi 10 lényeges
téma alapján vizsgálja az MVM Csoport társadalmi szempontú fenntarthatóságát:

Foglalkoztatás

102-15

Vészhelyzeti
felkészültség

Munkavállalók
és a vezetőség
kapcsolata

Képzés
és oktatás

Munkahelyi
egészség
és biztonság

Az MVM Csoport a társadalmi fenntarthatóság területén kiemelt figyelmet fordít
a fenntartható fejlődési célokra (Sustainable Development Goals, SDG-k). A társadalmi területen összesen 6 olyan SDG-t azonosított a vállalatcsoport, aminek
hatékony megvalósulását elő tudja segíteni: a 3. Egészség és jóllét; 4. Minőségi
oktatás; 5. Nemek közötti egyenlőség; 8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés; 11. Fenntartható városok és közösségek; 16. Béke, igazság és erős intézmények számú célt. Az egészség megőrzése, valamint a biztonságos és veszélytelen munkakörnyezet elősegítése érdekében csoport- és tagvállalati szinten is
számos intézkedést vezetett be. 2017-ben InnoVital néven kampány indult és
2018-évben folytatódott a munkavállalók és családjaik egészségtudatosságának
növelésére. A vezetők jutalmazását befolyásolja a megelőzésre irányuló intézkedések hatékonysága, valamint a munkahelyi balesetek előfordulása is. A munkavállalói jogok védelmének és a fogékony, befogadó, részvételen és képviseleten
alapuló döntéshozatal biztosítása érdekében az MVM Csoportnál többszintű érdekegyeztetés működik, aminek sarokkövei az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség és az MVM Csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum.
Ezen intézmények a munkavállalói érdekek lehető legnagyobb fokú képviseletét
hivatottak biztosítani.

TÁ R S A DA LO M

Helyi
közösségek

Katasztrófa/
Vészhelyzeti
tervezés
és válasz

Közpolitika

Hozzáférés

Társadalmi
gazdasági
megfelelés

Az inkluzív, méltányos és minőségi oktatás, a tisztességes munkához szükséges
tudásszint biztosítása érdekében az MVM Csoport folyamatosan fejleszti tréningpalettáját, amelynek alapján egyéni és csoportszintű éves képzési tervek születnek. 2018-ban is kiemelt figyelemet fordított az innovációra, a tehetséggondozásra és vezetőképzésre, de a munkahelyi elkötelezettség fokozása érdekében nyelvi
és iskolarendszerű képzéseket is támogattak. A nemek egyenlőségének biztosítása, a nőkkel szembeni minden fajta diszkrimináció megszüntetése, az MVM Csoport Etikai kódexének sarokpontja. Növekszik a női munkavállalók aránya és a
részmunkaidős, valamint műszakban foglalkoztatás is támogatott. A városi, városkörnyéki és vidéki területek közötti kedvező gazdasági, társadalmi és környezeti
kapcsolatok támogatása céljával az MVM Csoport igyekszik segíteni a helyi közösségeket. Ennek legfontosabb szereplője az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely
Paks térségének legjelentősebb foglalkoztatójaként, a térség települési önkormányzataival együttműködésben különböző jóléti és szemléletformáló programokat is szervez.
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Munkavállalók
F103-1
F103-2
F103-3
102-8
102-7
MVM-5

„A 2018-as évben megkezdődött az NKM Csoport integrációja az MVM Csoportba.
Egy ilyen új kihívásokkal és megmérettetésekkel teli feladat alapja az új csoportszintű és egységes HR stratégia kidolgozása. Mindkét társaságcsoport eddigi működése
során kidolgozott best practice-eket felmértük és megkezdtük a harmonizációt.
Csoportszinten jó úton haladunk az új toborzási, képzési stratégia kidolgozásában,
alkalmazásában, amely megteremti az egységes karriermenedzsment, utánpótlás
és a munkavállalók csoporton belüli mozgásának lehetőségét.
Az MVM csoport képzési tevékenységének alapelvei mentén haladtunk a 2018-as
évben is. Számunkra lényeges, hogy működésünk a szolgáltatói szemlélet és az
ügyfélközpontúság jegyében zajlik a mindennapokban. Az üzleti eredményesség
prioritás a Csoport számára, aminek támogatására képzési és fejlesztési akciókat
indítottunk. A munkavállalóink átlátható szabályozásokkal és folyamatokkal találkoznak. Új és modern eszközöket építettünk be a képzési szolgáltatásunkba, amely
nagyobb figyelmet vonz be a munkavállalók részéről.
Előkészítettük a teljesítménymenedzsment rendszer 2019. évi tervezett megújítására irányuló feladatokat, melynek célja az, hogy a munkavállalók célkitűzései egységesek legyenek a központi, szervezeti és egyéni célok mentén. A munkáltató elképzelése szerint az üzletpolitikai célok kerülnek lebontásra a vezetői, majd a munkavállalói szintekre is, így teremtve meg az összhangot és az átláthatóságot. Az MVM
Csoport számára is kihívást jelent a munkaerőpiacon tapasztalt szakemberhiány.
A számunkra fontos területeken, mint az energetika és az informatika, évek óta kihívás a megfelelően képzett munkaerő toborzása. Az utóbbi időben a szakmunkás

TÁ R S A DA LO M

hiány is egyre jelentősebb méreteket ölt. A cégcsoport tevékenysége az energiaszolgáltatás teljes ellátási láncát lefedi, így széles skálán keresünk új munkatársakat. Az
elmúlt években a munkabérek dinamikus emelkedésnek indultak, óriási a verseny a
jelöltekért a piacon. A hiányszakmában dolgozó és jó képességű jelöltek több állásajánlat közül válogathatnak, ezáltal az általuk elvárt bérszint ennek megfelelően
növekedésnek indult. A foglalkoztatás bővülésének határt szab az aktív korú, munkaerő-piacon lévő, megfelelően képzett munkaerő korlátozott száma, azonban e
kör lassú szűkülése tovább élezheti a munkaerőért folytatott versenyt. Így kiemelkedően fontos, hogy a fiatalok minél korábban kapcsolatba kerülhessenek a cégcsoporttal, megismerhessék működését és tudatában legyenek annak, hogy melyek
azok a szakmák, melyekben hosszú távon el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon.
A fiatalok bevonzása érdekében a HR szakterület folyamatosan dolgozik a középfokú oktatási intézményekkel és egyetemekkel való kapcsolatrendszer és együttműködések bővítésén. A fiatal generációval való kapcsolatfelvételt szolgálja továbbá
az országos szinten megrendezésre kerülő pályaorientációs programokon és állásbörzéken való részvétel is. Az MVM cégcsoport a szakember utánpótlás megtalálása és megtartása terén építhet arra, hogy stabil, megbízható munkáltatóként érdekes, kihívásokkal teli munkát, sőt életutakat tud biztosítani azok részére, akik nálunk
képzelik el a jövőjüket."
Fluck Benedek
humán erőforrás vezérigazgató-helyettes, MVM Zrt.
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Az MVM Csoport zárólétszámának alakulását 25. táblázat ábra szemlélteti:

szemlélteti. 2018-ban a munkavállalók 98,4%-a teljes munkaidőben dolgozott, továbbá 3,3%-a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezett. Teljes munkaidőben dolgozók között a férfiak aránya 66,7%, a nőké 33,3%, ami közel azonos a teljes
létszám szerinti arányukkal. A legnagyobb nemi aránykülönbség a műszakban foglalkoztatottak esetében mutatkozik, amely esetben alig 8% a nők aránya.

25. táblázat: Az MVM Csoport év végi zárólétszáma

26. táblázat: Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás szerinti megoszlása (fő)

Az MVM Csoport társaságainak 2018. december 31-i statisztikai állományi létszáma 11 888 fő volt. Az előző évi adathoz (8 044 fő) képest a 3 844 fős növekedést
az NKM Csoport társaságainak bevonása adja.

Év

Összlétszám (fő)

2016

7 672 fő

2017

8 044 fő

2018

11 888 fő

A munkavállalók védelme, fejlesztése, jólétének megőrzése az MVM Csoport számára elsődleges és kiemelkedő jelentőségű. A létszámnövekedés minden esetben
fenntartható módon, előre tervezetten valósul meg. A vezetés folyamatosan figyeli
és elemzi a fluktuációt, és támogatja kollégáit az egészségtudatosság, az öngondoskodás figyelembevételével a béren kívüli juttatások széles körének biztosításával és a családalapítási motivációk tiszteletben tartásával. Mindezeket természetesen a jogszabályok által biztosított keretek között végzi. A megfelelően képzett
munkaerő rendelkezésre állása folyamatosan biztosított a követelményeket és elvárásokat pontosan rögzítő, többlépcsős felvételi eljárással, továbbá a belső- és külső
képzésekkel. Az MVM Zrt. központi karrieroldalt is üzemeltet, ahol közös felületen
jelennek meg a társaságok nyitott pozíciói. A megfelelő szakember utánpótlás biztosítása érdekében az MVM Csoport több programot is működtet, ilyenek például
az ösztöndíjas szerződések a kiemelkedően tehetséges egyetemi hallgatókkal,
hosszú távú együttműködés a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel a mérnöki állomány biztosítására, gyakornoki program, valamint rendszeres részvétel a jelentősebb állásbörzéken. Az MVM Csoport munkavállalóinak foglalkoztatás- és munkaszerződés-típusa szerinti megoszlását az alábbi a 26. táblázat
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2016

2017

7 677

2018
Összesen

Férfi

Nő

8 044

11 888

7 879

4 009

7 301

7 781

11 699

7 778

3 921

határozott idejű munkaszerződéssel

376

263

189

101

88

teljes munkaidőben foglalkoztatott

7 583

7 924

11 730

7 828

3 902

részmunkaidőben foglalkoztatott

94

120

158

51

107

normál munkarendben foglalkoztatott

–

6 102

9 413

5 597

3 816

műszakban foglalkoztatott

–

1 942

2 475

2 282

193

139

50

346

83

263

határozatlan idejű munkaszerződéssel

–

0

318

65

253

határozott idejű munkaszerződéssel

–

50

28

18

10

teljes munkaidőben foglalkoztatott

–

42

315

61

254

részmunkaidőben foglalkoztatott

–

8

31

22

9

Év végi statisztikai záró létszám
határozatlan idejű munkaszerződéssel

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

Az MVM Csoportba belépő munkatársak száma 2018-ban összesen 1309 fő (533
nő és 776 férfi) volt, ez a teljes létszám 11%-át jelenti (nők esetében 4,5%, férfiak
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esetében 6,5%). Az MVM Csoport távozott munkavállalóinak száma 1492 fő volt
(ebből 616 fő nő és 876 fő férfi), ez összesen 12,6%-os (5,2% nő és 7,4% férfi)
arányt jelent. 2018-ban az MVM Csoportból távozott férfi munkavállalók átlagos
szolgálati idejének hossza 7 év. Eközben a távozott női munkavállalók körében 6
évben stabilizálódott átlagos munkaviszony időtartama. Ez megfelel annak a
munkaerőpiaci trendnek, hogy csökken az egy munkáltatónál eltöltött munkaviszony időtartama.
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Távozott dolgozók létszáma korcsoportonkénti bontásban
az MVM Csoportban 2018-ban (fő)

Új dolgozók létszáma az MVM Csoportban 2018-ban (fő)
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17. ábra: Az MVM Csoportból távozott dolgozók kor szerinti megoszlása
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15. ábra: Új dolgozók kor szerinti megoszlása
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Az MVM Csoportból távozott dolgozók átlagos szolgálati
idejének hossza (év) 2016–2018 között

15

Új dolgozók aránya az MVM Csoportban 2018-ban (%)

2017

14. ábra: Az MVM Csoportból távozók szolgálati ideje

20

16. ábra: Új dolgozók kor szerinti százalékos aránya az MVM Csoportban

14
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férfi

nő

A választható béren kívüli juttatások (VBKJ) a munkavállalóknak lehetőséget adnak
arra, hogy egyénileg döntsenek a VBKJ keretében választható elemekről. A jutta
tási rendszer elemei, az érdekképviseletekkel kötött megállapodások és a vonatkozó adózási szabályok alapján kerülnek meghatározásra. A juttatások mértékét, az
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érdekképviseletekkel kötött éves megállapodások rögzítik. Nem jár senkinek részvénytulajdon, miközben minden munkavállalót megillet az élet- és balesetbiztosítás, egészségbiztosítás, VBKJ keret, önkéntes nyugdíj-, egészség- és önsegélyező
pénztári juttatások, valamint rászorultság, illetve jogosultság alapján a különböző
segélyek is. Az MVM Csoportnál a Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés
(VKSZ) hatályos rendelkezései alapján a munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári
tagsággal rendelkező munkavállalók részére 2018-ban is a bruttó keresetminimum
4,5%-ának megfelelő munkáltatói hozzájárulást fizet a VKSZ hatálya alá tartozó társaságoknál. Az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás mértékét az
érdekképviseletekkel kötött éves csoportszintű megállapodás rögzíti.

18. ábra: Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérők foglalkozás szerinti megoszlása
Az MVM Csoportban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt
öt éven belül elérő munkavállalók szám 2018-ban (fő)

Átviteli hálózat – szellemi (100)
Átviteli hálózat – fizikai (112)
Erőmű – szellemi (166)
Erőmű – fizikai (83)

Az NKM Csoportnál az alapbér 5-5,4%-ának (de minimum 380.000 Ft/fő/év) vagy
a kereset 7%-ának megfelelő mértékű munkáltatói hozzájárulást fizetnek a társaságok az önkéntes nyugdíjpénztári tagsággal rendelkező munkavállalók részére.
EU15

Az MVM Csoportban 2018-ban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül
elérő munkavállalók száma összesen 368 fő volt, míg a 10 éven belül ugyanezt a
nyugdíjkorhatárt elérők száma 954 fő volt, amelyek jelentős növekedésnek tűnnek a megelőző évhez képest, ám a növekményt mindkét esetben az NKM Csoporttal való összeolvadás következtében a létszám arányos bővülése magyarázza.
Ezen adatok megoszlása alkalmazotti kategóriánként az alábbi diagrammokon
látható. Az eddigi adatszolgáltatásnak megfelelően a két diagramban a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül, illetve 6-10 éven belül elérők adatai szerepelnek az egyértelműség okán (a két halmaznak nincs metszete).

19. ábra: Az MVM Csoportban a nyugdíjkorhatárt hat-tíz éven belül elérők foglalkozás szerinti
megoszlása
Az MVM Csoportban a mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt
hat–tíz éven belül elérő munkavállalók szám 2018-ban (fő)

Átviteli hálózat – szellemi (266)
Átviteli hálózat – fizikai (245)
Erőmű – szellemi (606)
Erőmű – fizikai (338)

Az MVM Csoportban többszintű – helyi és csoportszintű – érdekegyeztetési rendszer működik, amely kapcsolódik a villamosenergia-ipari ágazati, illetve az országos érdekegyeztetéshez. Az MVM Csoportba tartozó társaságoknál továbbra is
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garantált a munkavállalók számára az egyesülési jog gyakorlása, amely alapján a
munkavállalók a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik előmozdítása és képviselet céljából szakszervezeteket hozhatnak létre, szakszervezeti tagok lehetnek, illetve szakszervezeti tisztségeket vállalhatnak. E jogok gyakorlását jogszabályok – a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – garantálják. Az érdekképviseleti
jogok gyakorlása társasági (helyi) szinten, illetve csoportszinten is biztosított.
MV103-2
102-41

A társasági szakszervezetek 2007-ben létrehozták az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetséget. Az MVM Csoportba tartozó munkáltatók és a TSZSZ által
megkötött együttműködési megállapodás alapján a csoportszintű szakszervezeti
jogok gyakorlása az MVM Csoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fóruma keretein belül csoportszinten történik. A főbb szakszervezeti jogosítványok: kollektív
szerződés megkötése, a munkavállalók érdekeinek képviselete, a munkaviszon�nyal összefüggő tájékoztatáskérés. A legfontosabb szakszervezeti jog a kollektív
szerződés megkötése. A kollektív szerződés szabályozza egyrészt a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, másrészt a szerződő felek kapcsolatrendszerét.
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Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak száma és aránya:
27. táblázat: Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak száma és aránya
Mértékegység

2016

2017

2018

Év végi statisztikai zárólétszám

fő

7 677

7 835

11 888

Helyi kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma

fő

7 468

7 473

10 980

Helyi kollektív szerződés hatálya alá tartozók aránya

%

97,3

92,9

92,4

Ágazati kollektív szerződés hatálya alá
tartozók száma

fő

5 668

5 678

9 301

Ágazati kollektív szerződés hatálya alá
tartozók aránya

%

73,8

70,6

78,2

Bérelt/kölcsönzött munkavállalók száma

fő

–

50

346

Kollektív szerződés hatálya alá tartozók száma

fő

–

0

0

Kollektív szerződés hatálya alá tartozók aránya

%

–

0

0
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A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés (a továbbiakban: VKSZ) módosításáról 2016-ban állapodtak meg, a módosítások 2017. január 1-jétől léptek hatályba. Az MVM Csoportszintű Kollektív Szerződése (CSKSZ) kiterjed az MVM Zrt.re, mint uralkodó tagra, és az MVM Csoport elismert vállalatcsoportba tartozó ellenőrzött társaságaira. A VKSZ és a CSKSZ mellett az MVM Csoportba tartozó
társaságok jelentős részénél helyi szintű kollektív szerződés is van.

A munkavállalók és a vezetőség kapcsolatának fejlesztésére évente az MVM Csoport több alkalommal munkavállalói fórumot szervez. Ezek mellett, biztosítandó
az esélyegyenlőséget és segítendő az érintett társadalmi csoportok érdekérvényesítését, az MVM Csoportnál esélyegyenlőségi megbízott is dolgozik, akivel
rendszeresen lehet egyeztetni.

A szakszervezeti érdekképviseleti rendszer mellett a munkavállalói részvételi jogok gyakorlása a munkavállalók által ötévente választott üzemi tanácsok közreműködésével történik. Az üzemi tanácsok főbb jogkörei: a jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében együttdöntés, a munkáltatói intézkedések és szabályzatok előzetes véleményezése, tájékoztatáskérés. A társasági üzemi tanácsok
2013-ban hozták létre az MVM Vállalatcsoport szintű Üzemi Tanácsot az üzemi
tanácsok csoportszintű jogainak gyakorlása céljából.

Munkahelyi egészség és biztonság

Az Mt. 264. § (1) bekezdése szerint a munkáltató döntése előtt legalább tizenöt
nappal kikéri az üzemi tanács véleményét a munkavállalók nagyobb csoportját
érintő munkáltatói intézkedések és szabályzatok tervezetéről. A szakszervezet jogosult a munkáltatói intézkedéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a munkáltatóval közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.
A helyi kollektív szerződések általában a Munkatörvénykönyvben foglaltakkal
azonos módon szabályozzák a felek közötti kapcsolatrendszert.
Az MVM Csoport legfelsőbb szintű vezetése (Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezető
állású munkavállalók) részére, teljesítményük értékelésére, elismerésére tekintettel teljesítményösztönző fizethető.
A vezetők részére a célkitűzéseket a létesítő okiratban és a Javadalmazási Szabályzatokban meghatározott testületek/személyek az adott évi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg hagyják jóvá, az adott év üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítása céljából a hatékony működést elősegítő teljesítményösztönző követelmények meghatározásával.
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z MVM Csoport kiemelt figyelmet szentel a munkavállalók egészségvédelmének, a munkavégző képesség megóvásának és a munkakörülmények javításának, továbbá a munkaegészségügy, a munkahigiéné, a munkabiztonság
fejlesztésének és a foglalkozás-egészségügynek, valamint a lakosság, és a környezet épsége megőrzésének. Az iparág működési jellegzetességéből adódóan az
átlagnál magasabb a munkavédelmi kockázatok aránya, melyek kezelése az MVM
Csoport számára kiemelkedő jelentőséggel bír. A munkavállalók egészségének,
munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények javítása érdekében az MVM Zrt. csoportszinten is intézkedéseket foganatosított a munkaegészségügy, a munkahigiéné és a foglalkozás-egészségügy szakterületen.

ME103-1

Az NKM Csoport alaptevékenysége közműhálózat üzemeltetés (áram, földgáz),
valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélkapcsolati tevékenység. A földgáz és az
áram, mint energiahordozó tulajdonságaiból adódóan, a tevékenyég munkabiztonsági kockázata magas, ezért az NKM Csoport MEB stratégiát fogalmazott meg
a munkavállalók egészségének és biztonságának megóvása és a munkabiztonsági kultúra színvonalának emelése érdekében. Az MVM Csoport elkötelezett az
Egészség, a Biztonság, és a Környezetvédelem értékei mellett. A vállalatcsoport
dolgozók, a lakosság, és a környezet épségének megőrzését kiemelten kezeli. Célunk, hogy elkötelezettségünk tükröződjön mindennapi tevékenységünkben is,
az üzemekben, az erőművekben, az energia elosztó hálózatok üzemeltetése, a
fejlesztések során, irodáink és telephelyeink működésében, valamint dolgozóink
és partnereink viselkedésében és hozzáállásában.

ME103-2
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Meggyőződésünk, hogy a napi működési folyamatok részeként, a személy- és vagyonvédelem, az egészségvédelem, a munkabiztonság, és a környezetvédelem
területén az MVM Csoport teljesítményének folyamatos fejlesztése hozzájárul a
vállalatcsoport regionális versenyképességéhez, a tevékenységeihez kapcsolódó
ökológiai és környezeti hatásainak csökkentéséhez, természeti értékeink és a lakosság megóvásához, felelős és fenntartható tevékenységünkhöz.
Elkötelezettek vagyunk, hogy az MVM Csoport valamennyi tagja és üzleti partnereink a felelős személy- és vagyonvédelmi, munkabiztonsági, egészségvédelmi,
és környezetvédelmi működés érdekében hatékony, környezetbarát és biztonságos technikát, és az elérhető legjobb gyakorlatokat vezessék be és alkalmazzák.
Az MVM Csoport nagy figyelmet szentel a biztonságosabb működés feltételeinek
a megteremtésére, melynek része a munkavállalók biztonságtudatosságának fejlesztése. 2018-ban az InnoVital egészségmegőrző kampány célja volt, hogy marketingkommunikációs eszközök alkalmazásával a munkavállalók napi munkájukban minél jobban megismerjék és betartsák a humán- és információbiztonsági,
valamint a tűz- és munkavédelmi szabályokat és ennek következtében a működési kockázatok a lehetőségekhez képest minimálisra csökkenjenek.
A kampány nemcsak az MVM Csoport munkavállalóira fókuszált, hanem a dolgozók családtagjaira is, így például a gyerekek közlekedése, valamint az évszakváltás
biztonsági vonatkozásai is a kampány részeivé váltak.
Az InnoVital egészségvédelmi program részei továbbá a munkavállalók egészségét megőrző sportolási lehetőségek, előadások, felvilágosító kampányok és életmód javító intézkedések. A fizikai és pszichés egyensúly javításával várhatóan
csökkenteni lehet a munkahelyi balesetek számát.
A Medicover Egészségközponttal kötött megállapodás részeként a munkavállalók évente egyszer – ingyenesen és a kötelező orvosi vizsgálatokon kívül – teljes
körű szűrővizsgálatot vehetnek igénybe, mellyel meg lehet előzni, illetve ki lehet
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szűrni az esetleges, foglalkozáshoz köthető megbetegedéseket, továbbá hozzájárul a munkabalesetek, a baleseti kockázatok csökkentéséhez is.
Az NKM Csoport munkavállaóinak a Generali Biztosítóval kötött megállapodás keretében lehetőségük van szűrővizsgálatokon való részvételre.
Az MVM Csoportban a munkavédelem súlyát tovább erősíti, és a személyes elköteleződést tovább mélyíti az a módosítás, hogy 2018-ban a vezetők premizálását
befolyásolja a munkahelyi balesetek előfordulása, és a megelőzésre irányuló intézkedések hatékonysága.

ME103-3

Az NKM Csoport mindhárom hálózati társasága Integrált Irányítási Rendszert működtet, melyek biztosítják a munkahelyi egészség és biztonság, a környezeti és
energiahatékonysági törekvések kereteit.
Az MVM Csoport folyamatosan méri, értékeli, elismeri és kommunikálja a személy- és vagyonvédelem, az egészségvédelem, a munkabiztonság, és a környezetvédelem területén nyújtott teljesítményt, valamint fejleszti berendezéseinek
és eszközeinek műszaki állapotát, munkavállalóinak szakmai tudását, és rendkívüli-helyzet kezelési képességeit, és ezeket partnereitől is elvárja.
Az egészségbiztosítás bevezetésével az elmúlt négy évben sokat tettünk az
egészségtudatosság és a preventív gondolkodásmód kialakítása érdekében,
melynek a munkáltató mellett a családok a legnagyobb nyertesei. Az egészségbiztosítási juttatás bevezetéséről az érdekképviseletekkel csoportszintű megállapodás került megkötésre, mely tartalmazza a juttatás mértékét és a jogosultsági
szabályokat.

403-4

Az MVM Csoport béren kívüli juttatási rendszerének fontos eleme az egészségbiztosítási juttatás, mivel csak az egészséges munkavállaló tudja igazán hatékonyan
végezni a napi feladatait, ezért a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok
mellett 2014 óta ezt a juttatási formát is biztosítjuk munkavállalóinknak.
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A gyors és szakszerű gyógyítás mellett az egészségbiztosítás lehetőséget ad a
személyre szabott prevenciós szűrőprogramok igénybevételére, melyek nagy
szerepet játszanak a betegségek idejében történő felismerésében, így a komolyabb betegségek kialakulásának megelőzésében, sőt az egészség helyreállításában is, ami minden ember legfőbb értéke.

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

Az egészségbiztosítási szolgáltatásokat nyújtó Biztosító számos helyszínnel rendelkezik, mindemellett legnagyobb telephelyünkön, Pakson egy új klinika is épült,
ami a térség legmodernebb egészségügyi intézményeként közel 4000 munkavállaló egészségügyi ellátását biztosítja.

A tanácskozás során biztosítják a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát. Munkavédelmi képviselő választást tartanak minden olyan munkáltatónál, ahol a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma eléri a húsz főt. Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottság
alakul. A bizottság tárgyalásán – a bizottság kezdeményezésére – a munkáltató
vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt venni. A munkáltatói paritásos munkavédelmi testületben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői, ezért kapta a testület a „paritásos” elnevezést.

Az MVM Csoportban a munkavédelem súlyát és a személyes elköteleződést erősíti, hogy 2017. óta a vezetők jutalmazását befolyásolja a munkahelyi balesetek
előfordulása, és a megelőzésre irányuló intézkedések hatékonysága. Ezzel az MVM
Csoport megfelel a magyar és az európai jogszabályokban, továbbá a belső vállalati előírásokban rögzített követelményeknek.
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Az MVM Csoport támogatja a globális éghajlatváltozással kapcsolatos hazai és
nemzetközi kezdeményezéseket, a természeti és az épített környezeti értékek
megóvását, a természeti erőforrások észszerű felhasználását, valamint az EBK célokat szolgáló kutatási és fejlesztési tevékenységeket. Ezek hatékonyságának fokozására az MVM Csoport EBK irányítási rendszert is kialakított és működtet. Az MVM
Csoport kiemelt figyelmet fordít a magas szintű személy- és vagyonvédelem
fenntartására és fejlesztésére is, ideértve a vállalati adatvagyon védelmét is. Folyamatosan mérjük, értékeljük, elismerjük, és kommunikáljuk a személy- és vagyonvédelem, az egészségvédelem, a munkabiztonság és a környezetvédelem területén nyújtott teljesítményünket. Folyamatosan fejlesztjük berendezéseink és eszközeink műszaki állapotát, a munkavállalók szakmai tudását és rendkívüli-helyzet
kezelési képességeit, amiket partnereinktől is elvárunk. A teljesítmény folyamatos
javulásának záloga a biztonságos és egészséges munkakörülmények biztosítása,
a természeti és épített környezet megóvása pedig minden munkavállaló és szerződéses partner felelőssége.
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Azoknál a társaságoknál, amelyeknél a jogszabály megkívánja, a munkavállalók
száz százalékának van munkavédelmi képviselete. Ahol a munkavédelmi képviselők száma ezt megengedi, ott paritásos munkavédelmi testület is működik,
amely az összes dolgozót képviseli.
28. táblázat: Munkaerő képviselet az MVM Csoportban (NKM Csoport nélkül)
Létszám (fő)*

Paritásos

380

0

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

2 478

2 478

MVM OVIT Zrt.

1 460

0

MVM ERBE Zrt.

250

0

1 016

1 016

Magyar Földgáztároló Zrt.

194

194

MVMI Zrt.

258

0

MVM MIFŰ Kft.

38

0

MVM GTER Zrt.

142

142

MAVIR ZRt.

612

612

MVM Partner Zrt.

213

0

NÜSZ Zrt.

202

0

MVM NET Zrt.

185

0

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

96

0

Vértesi Erőmű Zrt.

119

0

7 643

4 442

MVM Zrt.

ATOMIX Kft.

* a HR vállalati körbe (10 főnél nagyobb vállalatok) tartozó vállalatokra vonatkozó adat
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29. táblázat: Munkaerő képviselet az NKM Csoportban
Létszám (fő)*

Paritásos

NKM Zrt.

111

0

NKM Áramhálózati Kft.

728

728

NKM Áramszolgáltató Zrt.

460

460

NKM Földgázhálózati Kft.

375

375

NKM Földgázszolgáltató Zrt.

414

0

NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

527

527

1 041

0

NKM Optimum Zrt.

11

0

NKM Optimum Plusz Kft.

5

0

NKM Mobilitás Kft.

9

0

Flogiston Kft.

66

0

Grape Solution Zrt.

83

0

NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

45

0

3 875

2 090

NKM Ügyfélkapcsolati Kft.

54%

* a HR vállalati körbe (10 főnél nagyobb vállalatok) tartozó vállalatokra vonatkozó adat

58%

Az MVM Csoportnál – NKM tagvállalatok nélkül – a 2018. évben 31 esetben történt munkakieséssel járó munkabaleset, melyek között halálos kimenetelű nem
volt. A 2017-ben történt 57 balesethez képest ez csökkenést jelent. Súlyos munkabaleset nem történt. 2018-ban az NKM Csoportnál 13 esetben történt munkaidő kieséssel járó baleset, így ott is csökkentő trendet tapasztalhatunk a 2017es 17 esetszámhoz képest. Halálos, súlyos, valamint technológiai baleset nem
történt.
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Az MVM Csoportnál – NKM tagvállalatok nélkül – összesítésben a lábsérüléssel
járó következmény mondható a leggyakoribbnak, a 31 esetből 13 eset, ez az ös�szes baleset 42%-a. A lábsérülések elesés, elbotlás, elcsúszás miatt történtek. A 13
eset közül 9 köthető közvetlenül a tevékenység végzéséhez (pl anyagmozgatással is járó közlekedés), míg 4 esetben nem közvetlenül a tevékenységhez köthető
helyváltoztatás során történt a lábsérülés.
403-9
403-10

21. ábra: Sérülések megoszlása az NKM Csoportban
Sérülések megoszlása testrészenként (2018. MVM Csoport)

Boka (7,8%)
Láb (egyéb) (38%)
Ujj (7,8%)

Az NKM Csoportnál – MVM tagvállalatok nélkül – összesítésben a lábsérüléssel
járó következmény mondható a leggyakoribbnak, a 13 esetből 6 eset, ez az összes
baleset 46%-a.

Több testrész (7,8%)
Mellkas (7,8%)
Áramütés (7,8%)
Egyéb (23%)

22. ábra: Munkanap kieséses munkabalestek okai az MVM Csoportban
Munkanap kiesés munkabalesetek okai (2018. MVM Csoport)
11
10

20. ábra: Sérülések megoszlása testrészenként az MVM Csoportban

9
8

Sérülések megoszlása testrészenként (2018. MVM Csoport)
Boka (39%)
Láb (egyéb) (23%)
Kéz, kar (6%)

6
5
4

Ujj (10%)

3

Több testrész (13%)

2

Fej (3%)

1

Váll (3%)

0

Mellkas (3%)
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A szerződéses partnereknél a foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági képzésen átesett munkavállalók aránya 100%. Az oktatásokban részletesen kitérnek a
tevékenységekhez kapcsolódó szabályzatokra, felhívják a figyelmet a veszélyekre
és kockázatokra és az ellenük való védekezés lehetőségeire is.

23. ábra: Munkanap kieséses munkabalesetek okai az NKM Csoportban
Munkanap kiesés munkabalesetek okai (2018. NKM Csoport)
6
5
4
3
2
1
0
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Az egészségbiztosítás bevezetésével az elmúlt három évben az MVM Csoport sokat tett az egészségtudatosság és a preventív gondolkodásmód kialakítása érdekében, melynek a munkáltató mellett a családok a legnagyobb nyertesei.
Az MVM Csoportban munkavédelmi szabályzatok rögzítik a biztonságos munkavégzéshez szükséges előírásokat, melyek a szerződéses partnerekre is kiterjednek.
A társaságok saját szabályzatukban írják elő – a munkavédelmi törvénynek megfelelően – a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit. A szabályozások valamennyi munkafolyamatot felölelik, oly módon, hogy lehetőség szerint a
munkatevékenység hatékonyságát minél kevésbé befolyásolják. A komplex biztonsági szabályzatok biztosítják a munka- és egészségvédelmi célok teljesítését. A
szabályzatok alapján az MVM Zrt. Csoportszintű Biztonsági Igazgatósága és EBKM
(HSEQ) Igazgatósága minden évben közösen (és eseti jelleggel, a munkavédelmi,
baleseti események bekövetkezésekor) ellenőrzi a tagvállalatoknál a szabályzatoknak megfelelő működést, illetve azok betartását. Alapvető fontosságú a munka- és az egészségvédelem területén az oktatási rendszer kialakítása. Munkavédelmi szakemberek biztosítják a munkavállalók és a szerződéses partnereknél
dolgozók szakszerű képzését. Minden egyes új munkatársat kötelező munka- és
egészségvédelmi, valamint tűzvédelmi oktatásban részesíteni a belépést követően, majd a későbbiekben, a szabályzatokban meghatározott rendszerességgel.
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Az NKM Csoport hálózati társaságainak mindegyike Integrált Irányítási Rendszert
működtet, melyek Politikája megfogalmazza a munkahelyi egészség és biztonság
iránti elkötelezettséget és alapelveket. A Rendszerek alapkövetelménye a jogi
megfelelőség, a szabályozó dokumentumok naprakészsége, az előírások betartására vonatkozó kontrollok megfogalmazása. Tekintettel arra, hogy a beszállítói
láncon keresztül is jelentős feladatokat hajtnak végre, a partnerek EBK felügyelete
prioritást kap.

Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervek

A

z MVM Csoport maradéktalanul eleget tesz a Nemzeti Energiastratégiában
megfogalmazott feladatainak, a hazai lakossági és ipari fogyasztók ellátásbiztonságának szavatolása érdekében. Az MVM Csoport a maga részéről minden eshetőségre felkészül, hogy biztosítsa a zavartalan villamosenergia- és földgázellátást, amelyhez minden elérhető forrást bevon, együttműködve az ellátás koordinációjáért elsősorban felelős Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal.

KV103-1

Az MVM Zrt. mint holdingközpont, alapvetően irányító, ellenőrző tevékenységet
lát el a tulajdonában álló gazdasági szervezetek, az MVM Csoportot alkotó társaságok fölött. Ebbe a tevékenységi körbe tartozik a vállalatcsoport felügyelete
(kontrolling és monitoring), irányítása normál üzemszerű működés közben, illetve
rendkívüli körülmények között egyaránt. Az MVM Zrt. 2018-ban a szervezeti változások alapján aktualizálta a csoportszintű Rendkívüli-helyzet kezelési szabályzatát.
A rendkívüli körülmények között szükséges kommunikáció eszközrendszerének
fejlesztésére indított projekt elérte a szerződéskötési szakaszt, a szerződést 2018.
év végén írták alá. Az MVM Zrt. aktualizálta az üzletfolytonossági akcióterveit,
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valamint sikeresen tesztelte azokat és a hozzájuk tartozó alternatív telephelyeket.
Az adatvagyon felmérés a Csoportszintű Információbiztonsági Stratégia szerint
folytatódik a tagvállalatoknál.

Az MVM Csoport proaktív módon, folyamatosan elemezte a külpiaci válsághelyzetekből fakadó, az MVM Csoport tevékenységét érintő üzletfolytonossági kockázatokat, illetve egyeztette a kormányzati szereplőkkel a szükséges intézkedéseket.

Napjainkra a modern, globális gazdaság legalapvetőbb, elemi szintű mozgatórugójává vált az energia. Az energiaellátás tekintetében számos biztonsági vonatkozású kockázat vizsgálható, ezen értékelhető tényezők közé sorolhatók az energiatartalékokkal szembeni fegyveres fenyegetések, a politikai bizonytalanság számos
energiát előállító országban, a nyersanyagok korlátozott mennyisége és egyenlőtlen eloszlása. Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájának (1035/2012. számú Kormányhatározat 23., 6. és 43. pontjai) szerint:

Az NKM Csoport vészhelyzetek kezelésével kapcsolatos alapelveinek kidolgozása, a szabályozás életbe léptetése 2018-ban megtörtént. Az NKM Csoport tevékenysége során kiemelt jelentőségű a vészhelyzetek lereagálása, kezelése, a lakosság biztonsága, megfelelő szintű tájékoztatása, az ellátás biztonsága és folyamatossága.

„Földrajzi adottságaink kiemelten sebezhetővé tesznek minket, különösen az
energiabiztonság, az ellátási útvonalak és a környezeti biztonság területein.”
„Korunk konfliktusainak megelőzése és kezelése globális szemléletet, valamint
átfogó megközelítést igényel.”
„Minden kormányzati intézmény feladata, hogy saját szakterületén folyamatosan értékelje a nemzeti és nemzetközi biztonság és fenyegetettség elemeit, és
megtegye a szükséges lépéseket azok kezelésére és elhárítására.”
Ezek alapján az MVM Csoport folyamatosan egyeztet a kormányzati szereplőkkel,
hogy hatékony és eredményes segítséget tudjon nyújtani a válsághelyzetek megelőzése, azok kialakulása esetén pedig a kezelésük területén.
KV103-2
EU21

2018. évben lezajlott az MVM Zrt. adatvagyon felmérése, az adatok biztonsági
osztályokba sorolása, amely a döntéshozók számára a későbbiekben lehetőséget
biztosít az információbiztonsági, IT biztonsági kontrollok, védelmi intézkedések
kockázatarányos tervezésére és megvalósítására, melyekkel az esetleges informatikai krízishelyzetekre is fel lehet készülni. Az adatvagyon-felmérés a „Csoportszintű Információbiztonsági Stratégia” szerint történik a tagvállalatoknál is.
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KV103-3

A Paksi Atomerőmű esetében például tervezési és tervezési alapot meghaladó
események hatásai a telephelyen túlra is nyúlhatnak. Ily módon a Paksi Atomerőmű a tervezési és tervezési alapot meghaladó események megelőzésére és
elhárítására, következmények csökkentésére történő felkészülés érdekében Átfogó veszélyhelyzet-kezelési és intézkedési tervet készített és ennek megfelelően
műszaki és szervezési intézkedéseket tett, valamint baleset-elhárítási szervezetet
hozott létre, képezett ki és tart alkalmazásra képes állapotban. A tervet az érintett
hatóság jóváhagyta, azt az Atomerőmű folyamatosan karbantartja, a veszélyelhárításban résztvevő külső együttműködő szervezetek számára pedig hozzáférhetővé tette. A veszélyhelyzet-kezelési képzéseket és gyakorlatokat a társaság évente
értékeli, a tapasztalatokat visszacsatolja, az értékeléseket pedig a hatóság számára
tájékoztatásul megküldi. A hatóságok helyszíni ellenőrzések, vizsgálatok megtartásával ellenőrzik a Paksi Atomerőműnek a veszélyhelyzetek kezelésére való felkészülési, szervezeti és a műszaki intézkedései hatékonyságát.

Vészhelyzeti felkészültség

A

z MVM Csoport elkötelezett a teljes körű biztonság fenntartása iránt. Ennek
kiemelt példája a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT), ami a tárolóiban veszélyes anyagokat használ és tárol. A tárolókban lévő veszélyes anyagokról nyilvántartást vezet. A vészhelyzeti felkészültséget az üzemi kárelhárítási tervek tükrözik,
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illetve ezek szabályozzák. A környezeti havária helyzetekről, illetve azok lehetséges elhárításáról az ismétlődő oktatásokban készítik fel munkatársaikat és a gyakorlatok során szimulálják a havária helyzeteket.

Képzés és oktatás
KO103-1
KO103-2
KO103-3

A

z MVM Csoport üzleti céljait, a munkavállalók szakmai felkészítését és tudásuk naprakészen tartását szakmai képzésekkel és fejlesztési programokkal
támogatjuk. 2018-ban programjaink az értékek megerősítésére, a biztonságtudatosság kialakítására fókuszáltak, emellett nagy hangsúlyt fektettünk az innovációra, a szakmai kiválóság elérését célzó csoportos képzésekre, valamint a vezetőfejlesztésre, az utánpótlási rendszer kialakítására, és az e-tanulás alapjainak megteremtésére. Képzések és fejlesztések kiterjednek mind az irányított társaságokra,
mind az uralkodó tagra.
A képzési tevékenység a Csoportszintű Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a csoportszintű szabályzatokban és folyamatutasításokban meghatározott
módon történik. Az ellenőrzött társaságok a munkakörök betöltéséhez szükséges,
jogszabály által előírt, valamint a szakmaspecifikus képzéseket saját hatáskörben
valósítják meg. Az MVM Zrt. HR Kompetencia Központ Osztályának legfontosabb
feladatai: felel a képzési stratégia kialakításáért, a képzési-fejlesztési rendszerek
működtetésért, az operatív képzés szervezésért, annak nyomon követéséért, dokumentálásért; kialakítja, fejleszti és működteti a kompetenciamodellt, a karrierstratégiát és utódlás tervezést.
Képzési stratégia célja az MVM Csoport üzleti eredményességének és versenyképességének támogatása, a szervezet humán erőforrásának kompetencia alapú
fejlesztése révén. Képzéseit az alábbi alapelvek mentén végzi:

· ügyfélközpontúság: szolgáltatói szemlélet erősítése, beépítése a mindennapi
működésbe
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· üzleti eredményesség támogatása: a képzési és fejlesztési akciók összehangolá·
·
404-1

sa a vállalati prioritásokkal
transzparencia: az MVM Csoport munkavállalói számára átlátható szabályozás
és folyamatok kialakítása, fenntartása és fejlesztése
innováció: modern eszközök és módszerek beépítése a képzési szolgáltatásokba (e-learning).

VEZETŐI IRÁNYTŰ PROGRAM (MVM ZRT.)

A 2018. év végén az MVM Csoportot érintő szervezeti változásokra reagálva, olyan
vezetőképző program indult Vezetői Iránytű néven, amelynek célja az volt, hogy
gyors és kézzel fogható segítséget adjon a vezetőknek az őket érő kihívások leküzdéséhez, akár szakmai, akár emberek vezetése kompetenciákban.

Az egyéni képzési igények gyűjtése strukturált módon történik, ezen adatbázis
alapján irodai alkalmazások oktatását, nyelvi képzéseket, iskolarendszerű képzések támogatását is végzi az MVM Csoport.

SZAKMAI TEHETSÉG PROGRAM (MVM CSOPORT)

A tudatos képzési tervezés részeként a tehetséggondozás és a vezetőfejlesztés
kiemelt figyelmet kap, ami a munkahelyi elkötelezettséget erősíti. Ennek részeként az alábbi, a munkavállalók képességfejlesztését és a váltást segítő programok indultak 2018-ban.

A program célja a szakértői munkakörökben dolgozó munkatársak színvonalas
fejlesztése, felkészítése összetettebb szakmai feladatok magas színvonalú ellátására. Hosszabb távon a program sikeres megvalósítása hozzájárul a szervezet motivációs szintjének növeléséhez, támogatja az MVM Csoporton belüli tudásközösség-fejlesztést, célja a vállalatcsoporton belül tartani a meglévő szakmai tudást és
tapasztalatot, ezáltal csökkenteni az MVM Csoport humán tőke kockázatát.

MVM CSOPORT VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM
VEZETŐ UTÁNPÓTLÁS PROGRAM (MVM CSOPORT)
404-2
404-3
403-5

Csoportszintű vezetői programunk három kiemelkedő célcsoportja a felsővezetők, a középvezetők és a tehetségek. Tehetségeink 2018-ban immáron második
alkalommal 18 hónapos részmunkaidős MBA programon vesznek részt, amelynek
célja a szakmai kompetenciák mellett a versenyképesség növelése. Képzésük holisztikus tudást ad – pénzügy és számviteltől kezdve a marketingig –, aminek segítségével a résztvevők a vállalat teljes működésébe betekintést nyernek.
Az MBA program emellett olyan kulcskészségek fejlesztésére is koncentrál, mint a
problémamegoldás és a csapatgondolkodás, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz,
hogy valaki helyt tudjon állni vezetői pozícióban. Középvezetőinket emberek vezetése és vezetői kiválóság témákban eddzük; a felsővezetőknek szóló program
pedig a munkatársak és csapatok fejlesztése mellett a stratégiai gondolkodásra és
az vállalati eredményességre összpontosít.

TÁ R S A DA LO M

Kétévente induló programunk célja a vezetői utánpótlás belső erőforrásból történő fokozatos kinevelése, a programban résztvevő, kinevezés előtt álló munkatársak támogatása a hatékony vezetői munkához szükséges ismeretek és módszerek
elsajátításában.

MUNKAVÁLLALÓK FEJLESZTÉSE (MVM CSOPORT)

Az egyéni képzési igények gyűjtése strukturált módon történik, ezen adatbázis
alapján irodai alkalmazások oktatását, nyelvi képzéseket, iskolarendszerű képzések támogatását végezzük. A tagvállalatonként eltérő képzési fókuszok és igények
miatt, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 2018-as évben a tagvállalatok
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saját képzési terveik alapján szerveztek szakmai és készségfejlesztő tréningeket
munkavállalóik részére.

gondolkodás és problémamegoldás kialakítása. A programot 2018-ban két alkalommal – márciusban és novemberben – rendeztük meg.

TÉRKŐ RENDSZER (MVM CSOPORT – NKM CSOPORT NÉLKÜL)

E-LEARNING (MVM CSOPORT)

Az MVM Csoport 2017 tavaszán bevezette a TÉRKŐ rendszert, amely csoportszinten egységes teljesítményértékelési rendszert biztosít a munkavállalók számára.
A bevezetést követően az értékelő vezetők és a munkatársak is elméleti tudást
szereztek a célkitűzés és értékelés módjáról, továbbá a rendszerről. 2018-ban a
humán erőforrás területe az értékelő vezetők számára további oktatásokat biztosított a tudás frissítése, valamint az újonnan belépett vezetők tájékoztatására.
A tantermi képzéseken túl a frissített oktatási anyagok mindenki számára megtalálhatók az intranetes felületen.

2018-ban a kötelező oktatások, mint a személyes adatok kezelésének alapelveit,
szabályait bemutató GDPR oktatás, a tűzvédelem, a munkavédelem és a környezetvédelem elektronikus tananyagok formájában kerültek oktatásra, felmérésre és
értékelésre. Az MVM Csoport képzési célja, hogy minél tágabb körben alkalmazzon online és „blended” vagyis vegyes módszertanú képzéseket a vállalatcsoportban keletkező komplex fejlesztési igények kielégítésére.

GYAKORNOKI PROGRAM (MVM CSOPORT)
TANULMÁNYI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FOLYTATOTT KÉPZÉSEK ÉRTÉKELÉSE
(MVM ZRT.)

2018-ban 18 fő munkavállaló végezte el a tanulmányi szerződésben rögzített
képzését: 3 fő nyelvi képzésen, 15 fő pedig iskola rendszerű képzésen vett részt. 15
fő esetében készült tanulmányi szerződés és mind a 15 fő meg is kezdte tanulmányait (2 fő nyelvi képzést, 10 fő iskola rendszerű képzést, 2 fő OKJ-s képzést, 1 fő
online képzést).

KULTÚRAVÁLTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ VEZETŐI PROGRAMOK
(MVM CSOPORT)

Az MVM Csoport 200 legmagasabb szintű vezetőjének részvételével megvalósuló képzések célja a csoportszintű, stratégiai üzenetek ismertetése, a tagvállalati jó
gyakorlatok megosztása, a TOP200 vezetők elköteleződésének növelése, a közös
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A kimagasló tehetségek támogatása – és nem utolsósorban megszerzése – érdekében 2016-ban elindult az MVM Csoport gyakornoki programja WATT’S UP néven. 2018-ban 38, az energiaszektor iránt elhivatott, tehetséges hallgatót fogadtak a tagvállalatok. A 6 hónapos program mentori támogatással, a gyakornokok
igényeihez igazított képzésekkel, üzemlátogatásokkal és online utánkövetéssel
valósul meg.

Társadalmi kapcsolatok
2018-ban az MVM Csoporton belül két társaság volt a legjelentősebb adományozó szervezet: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., amely elsősorban a helyi közösségek
támogatásában vállalt szerepet és az MVM Zrt., amely országos szinten adott támogatásokat. Az MVM Csoport által adott támogatásokat nem minden esetben a
megítélés évében használták fel, így ebben a Jelentésben azokról írunk részletesebben, amelyek felhasználásra is kerültek.
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2018. évi támogatások és szponzorációk megoszlása:
24. ábra: A 2018-as támogatások százalékos megoszlása
MVM-10

Az MVM Csoport támogatásainak %-os megoszlása 2018-ban

Jótékonyság (kreatív
tevékenység) (12,06%)
Oktatás, tudomány (27,49%)
Környezetvédelem (0,33%)
Sport (26,58%)
Kultúra (21,12%)
Egyéb (12,42%)

mények támogatását, illetve társadalmi felelősségvállalási tevékenységével hozzájárul az értékteremtéshez és a valódi értékek megőrzéséhez. Szponzorálási, támogatási területein belül igyekszik megtalálni azokat az együttműködéseket,
amelyek ezen elvárásokhoz illenek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közvetlen hatással a helyi közösségekre, elsősorban Paks városának lakosságára, illetve az
atomerőmű 30 kilométeres környezetében élőkre van, hiszen az itt élők találkoznak vele nap mint nap, vannak vele fizikai kapcsolatban. A nagy, a köz számára
nyitott rendezvények, mint a Majális és a Gyereknap közösségformáló, lojalitásnövelő hatással rendelkeznek, amelyek segítségével az atomerőművel kapcsolatos
pozitív attitűdök erősödése várható lokális szinten.
Elismerések, kitüntetések

· „A Tolna Megyei Művészetért” ezüstplakettet kapott Beregnyei Miklós a magyar
·
·

HELYI KÖZÖSSÉGEK, TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALALÁS
HK103-1
HK103-2
HK103-3
EU20
EU22
413-1

Az MVM Csoport, mint a legnagyobb nemzeti tulajdonú vállalatcsoport és árbevétele alapján Közép-Európa 20. legnagyobb vállalatcsoportja, különösen fontosnak tartja a helyi közösségek támogatását. Az elmúlt évek növekedési pályájának
folytatása mellett az MVM Csoport továbbra is mindent megtesz azért, hogy – a
Nemzeti Energiastratégiával összhangban – folyamatosan a lehető legkedvezőbb
áron biztosítson villamos energiát és földgázt, miközben kiemelt figyelmet fordít
a természeti környezet megóvására és a társadalmi felelősségvállalásra. Az MVM
Csoport tevékenysége nem eredményez kitelepítést, illetve áttelepítést.

·

kultúra napján, 2018. január 22-én.
Március 15-én Gyimesi Zoltán-díjat kapott dr. Elter József, a Paksi Atomerőmű
műszaki igazgatója.
Miniszteri elismerő oklevelet kapott október 23-i nemzeti ünnep alkalmából
Palkovics László innovációs és technológiai minisztertől Kurucsó Sándor, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Karbantartási Igazgatóság Munkairányítási Osztály
osztályvezetője.
Augusztus 20-án Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át Tóth Pál, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Műszaki Főosztályának vezetője.

Az MVM Zrt. 2018. évi meghatározó programjai a társadalmi felelősségvállaláshoz
kapcsolódóan:

VeszprémFest
Az MVM sokrétű tevékenysége, kimagasló szakértelme, valamint megbízható és
kiszámítható működése mellett folyamatosan igazolja a jövő innovációi iránti nyitottságát. Az MVM Csoport komolyan veszi a kiemelkedő tehetségek és teljesít-
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2018-ban immár ötödik éve az MVM Zrt. főtámogatásával valósult meg az egyik
legdinamikusabban fejlődő hazai szabadtéri kulturális rendezvény, a Veszprém-
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Fest, amely a jazz, a világ- és klasszikus zene, valamint a pop legszínvonalasabb,
világhírű előadóit hozza el a látogatóknak. A 2018-ban 15. évét ünneplő nyári,
szabadtéri zenei rendezvény-sorozat fellépői Ziggy Marley, Amy Macdonald, Aloe
Blacc, José Cura, Miklósa Erika, Ramón Vargas, Rost Andrea, Joss Stone és Lajkó
Félix voltak.

Paloznaki Jazzpiknik
2018 nyarán a Paloznaki Jazzpiknik is az MVM Zrt. főtámogatásával valósulhatott
meg, augusztus 2-4. között a Balaton északi partján, Paloznakon. Immár hetedik
alkalommal került megrendezésre a Paloznaki Jazzpiknik, ami kis Tájház udvari
dzsemboriból vált 3 napos, 4 színpados, 20 koncertes rendezvénnyé. A legjobb
hazai és nemzetközi előadók mellett fontos a minőségi gasztronómia, a helyi termelők jelenléte és a fenntarthatóságra való odafigyelés. Az idei rendezvény fellépői voltak többek között Jamie Cullum, Radics Gigi és a Finucci Bros Quartet, Soul
II Soul feat Jazzie B & Caron Wheeler és a Random Trip & Zoohacker Orchestra,
tisztelegve Fábián Juli emléke előtt.

Junior Prima Díj
Az MVM Csoport kiemelt fontosságúnak tartja, hogy támogassa azokat, akik tudásukkal, tehetségükkel gazdagítják az országot. Ezért az MVM Csoport 2018-ban is
a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategória támogatója volt, amellyel immár tizenegyedik éve célja, hogy felkarolja a legtehetségesebb, fiatal, magyar
klasszikus zenei előadókat, akik a magyar komolyzenei élet legkiemelkedőbb
hangversenysorozatában, a világ legkiválóbb hangversenytermeiben megforduló külföldi művészeket is felvonultató MVM Koncertek sorozatban is megmutathatják tehetségüket. 2018-ban is 10 fiatal művész munkáját ismerte el az MVM,
egyenként 2 millió forintos összeggel, akik a Junior Prima Díjat a november 20-án
rendezett ünnepségen vehették át a Müpa Üvegtermében.
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Élménynap
Immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg 2018-ban az MVM Partner Zrt.
az Élménynapot, amelyhez 2011-től kezdve minden évben az MVM Zrt. is csat
lakozik. Az esemény célja, hogy felejthetetlen élményt szerezzen a tartósan beteg,
értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, illetve hátrányos helyzetű, egészséges
gyermekeknek. Az izgalmas programok és koncertek alatt a két energetikai társaság munkavállalói ezúttal is önkéntesként segítették a közel nyolcszáz gyermeket
a rendezvényen. Az Élménynapot szervező két társaság tizenkettő intézmény,
kórház és gyermekeket segítő civil szervezet képviselőinek adott át közel 100 millió forint támogatást. Az Élménynap tematikája 2018-ban a zene köré épült, ahol
az MVM Zrt. és az MVM Partner Zrt. dolgozóinak közel 100 fős önkéntes csapata a
„Dallamok világába” kalauzolta el a gyermekeket.

MVM Edison
Az MVM Zrt. 2016-ban hirdette meg először az MVM Edison Light Up! innovációs
pályázat és startup versenyt. Az MVM Edison startup verseny célja, hogy olyan
feltalálói ötleteket karoljon fel, melyek valós problémákra kínálnak kivitelezhető
megoldásokat. A képzési program alatt az ötletgazdáknak lehetőségük nyílik ötletük versenyképességének felmérésére, valamint átfogóbb képet kaphatnak leendő fogyasztóik felhasználói szokásairól is. Az MVM Edison startup verseny mentorprogramja alatt a résztvevő pályázók/csapatok ötletei befektetésre érett, startup
ready termékekké, szolgáltatássá nőhetik ki magukat.

MVM Koncertek
Az MVM Zrt. hosszú évek óta a művészetek, kiemelten a komolyzene elkötelezett
híve és támogatója. Az MVM Csoport és a Jakobi Koncert együttműködése hozta
létre a magyar zenei élet talán legkiemelkedőbb hangversenysorozatát, az MVM

INTEGRÁLT JELENTÉS

|

2018

120

Koncerteket. A koncertsorozat célja, hogy világszínvonalú produkciókat nyújtson
a komolyzenét szerető és értő közönségnek. Az MVM Zrt. 2018-ban is névadó
szponzora volt az MVM Koncertek hangversenysorozatnak.

Múzeum+
Az MVM Zrt. hosszú évek óta a művészetek elkötelezett támogatója, amelyen belül a képzőművészetnek hangsúlyos szerepe van. A Szépművészeti Múzeum Múzeum+ programjának támogatása évek óta az MVM Zrt. egyik legjelentősebb
kulturális feladata. Az MVM Zrt. 2018-ban a Magyar Nemzeti Galériában megvalósuló Múzeum+ Program elnevezésű rendezvénysorozat főtámogatója volt, valamint a 2018. július 5. és 2018. november 6. közötti Frida Kahlo kiállítás kiemelt támogatója.

KÖZPOLITIKA
KP103-1
KP103-2
KP103-3

Az MVM Csoport támogatja a munkatársak minden olyan közéleti szereplését,
amely az MVM Csoport hírnevét, szakmai fejlődését elősegíti. Különösen támogatja a munkáltató, hogy a munkavállalók szakterületükön részt vegyenek a tudományos életben, a szakmai érdekképviseleti körökben, ahol a munkáltató pozitív
megítélését erősíthetik. Mindazonáltal tilos az MVM Csoport nevében bármely
fórumon – beleértve a munkahelyet is – politikai nézetet kifejteni, állásfoglalást
tenni, illetve jogszabályban, belső szabályozásban és megállapodásokban foglaltakkal össze nem egyeztethető ígéretet tenni, valamint pontatlan információt
adni. Az MVM Csoport tehát nem korlátozza a munkavállalók – munkahelyen kívüli és munkaidőn túli – politikai szerepvállalását, de ilyen esetekben nem használhatják az MVM Csoport nevét, elérhetőségeit, kommunikációs csatornáit, és a
politikai tevékenység nem állhat ellentétben az MVM Csoport érdekeivel. A közpolitikával kapcsolatos vezetői megközelítés részletes kereteit a vállalatcsoport
Etikai Szabályzata jelöli ki, melyet a társaság folyamatosan ellenőriz.
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Az MVM Csoport elkötelezi magát amellett, hogy az államhoz, a kormányzati, területi és helyi szervekhez felelős szervezetként proaktív módon viszonyul. Az MVM
Csoport folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az állami szervekkel, intézményekkel. E kapcsolatok során jóhiszeműen és tisztességes módon, a törvényeket és előírásokat betartva jár el, csak a jogszabályok által megengedett eszközöket használja. Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban sem közvetlenül, sem
közvetett módon nem nyújtott pénzbeli és természetbeni politikai hozzájárulásokat. Az MVM Csoport szponzoráltjaitól megköveteli, hogy személyük, illetve az
általuk rendezett rendezvények/megjelentetett kiadványok mindennemű politikai állásfoglalástól mentesek legyenek, azaz az MVM Zrt., illetve tagvállalatai nevét
és személyét a szponzorált semmiféle politikai hovatartozást nyilvánító programmal vagy eseménnyel ne hozza összefüggésbe, annak teret ne adjon.

415-1

A hatékony szabályozásmenedzsment és a hatóságokkal, szervekkel történő
együttműködés az MVM Csoporton belüli összehangolása érdekében a magyar
és nemzetközi szabályozó hatóságokkal, valamint államigazgatási, európai uniós
és nemzetközi szervekkel történő egyeztetések rendjét az MVM Zrt. mindenkor
hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

TÁRSADALMI GAZDASÁGI MEGFELELÉS

Az MVM Csoport mindig szem előtt tartotta a hazai jogszabályi környezetnek
való megfelelést, ami a társadalmi és gazdasági területre is kiterjed. Az MVM Csoport számára elsődleges fontosságú alapelv az integrált rendszer politikáiban is
le van fektetve, a vállalatcsoport mind a négy szabályozási szintjén megjelenik és
a tevékenység erre alapul. Ennek alapján a vezetőség is elkötelezett ezek betartása iránt és csoportszinten is folyamatosan nyomon követik és nyilvántartják
az eljárásokat. Az MVM Csoport gazdasági teljesítményéről minden évben a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírtak alapján konszolidált beszámoló készül, amelyről minden esetben független véleményt ad ki a könyvvizsgáló.
A korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is minősítés nélküli, tiszta véleményt
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adott ki a beszámolóról a könyvvizsgáló. Az MVM Csoport kiemelt gazdasági szerepe mellett komoly figyelmet fordít a társadalmi párbeszédre, a társadalmilag
fontos ügyek támogatására, előmozdítására. A társadalom felé való nyitottság és
átláthatóság érdekében az MVM Csoport betartja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénnyel, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénnyel kapcsolatos előírásokat, hogy megfeleljen ezen törvények által támasztott elvárásoknak.
Az MVM Csoport működését alapvetően csoportszintű szabályzatokkal irányítják.
A folyamatokat a csoportszinten összehangoltan működő belső ellenőrzési tevékenységgel – amely magába foglalja a bizonyosságot adó auditokat és a tanácsadói feladatokat – rendszeresen vizsgálják, amely eredményeként jelentések készülnek az MVM Zrt. Felügyelő Bizottság – szükség esetén a tagvállalati Felügyelő
Bizottságok –, illetve a menedzsment részére. Az MVM Zrt. működését az Állami
Számvevőszék is rendszeresen vizsgálja és jelentést ad ki arról.
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2018-ban az MVM Csoport összesen 179 millió Ft bírság fizetésére volt kötelezett
gazdasági, társadalmi és egyéb (pl. kötbér, egyéb fizetési kötelezettségek) területen. Az összes bírsággal zárult ügy száma 320 volt.

419-1

HOZZÁFÉRÉS

Az MVM Csoport tevékenységi területe a nemzetgazdaság egyik legfontosabb,
stratégiai jelentőségű ágazata: a hazai villamosenergia-és földgáz ellátás. Az MVM
Csoport Magyarország energia ellátásbiztonságának kulcsszereplője, kiemelkedő
feladata, hogy a lakosság megbízhatóan és folyamatosan hozzáférjen a villamos
energiához és az általa üzemeltetett hálózatokon keresztül földgázhoz. Az MVM
Csoport egy dinamikus növekedési pályán lévő versenyképes piaci szereplő,
amely a magyar piacon a tagvállalatok által nyújtott szolgáltatásai kibővítésével,
míg belföldön és külföldön is akvizíciókkal és befektetésekkel tervezi a további
növekedést.
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A fenti stratégiai céllal összhangban került sor a 16 MW névleges teljesítményű
visontai naperőmű eszköz adásvételére 2018-ban.
A naperőmű korábban a Mátrai Erőmű Zrt. 100%-os tulajdonában állt, az akvizíció
eredményeként az MVM Zöld Generáció Kft. tulajdonába került. A tranzakció részét képezte egy telephely szolgáltatási megállapodás, amely szolgáltatásokat a
továbbiakban is a Mátrai Erőmű Zrt, nyújtja. A naperőmű földterületére a Felek
bérleti szerződést és a hálózati csatlakozás biztosítása érdekében transzformátor
használati szerződést kötöttek.
Az adásvételhez szükséges engedélyeket a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (MEKH) 2018.12.19-én megadta.
A megvalósult akvizíción túlmenően az MVM Csoport további naperőmű beruházásokat hajt végre folyamatosan, illetve ezzel párhuzamosan lehetséges akvizíciós
lehetőségeket vizsgál.
Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. („OSZ”) 100%-os részesedésének megvásárlásával kapcsolatos tranzakciót 2018. július 31-én sikeresen zárta az NKM Nemzeti Közművek Zrt. és a két eladói entitás, Oroszlány Város Önkormányzata, valamint a Vértesi Erőmű Zrt. A tranzakció zárását követően az OSZ sikeresen integrálásra került az
MVM Csoportba és NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. néven folytatja tevékenységét.
Az OSZ elsősorban távhőszolgáltatást végez Oroszlány és Bokod területén, illetve
ehhez kapcsolódó műszaki tevékenységet (bekötés, műszaki karbantartás) folytat. A társaság 48 munkavállalóval rendelkezik és Oroszlányban és Bokodon összesen 5170 háztartást és megközelítőleg 145 egyéb intézményt (üzemi, külön kezelt
intézmények) lát el távhő és használati melegvíz szolgáltatással.
EU23

A MAVIR ZRt. mint a villamosenergia-átviteli hálózat üzemirányítója, üzemeltetője és tulajdonosa kiemelt szempontként kezeli a rendelkezésre állás biztosítását.
Ennek keretében a társaság feladata az országos energiarendszer teljesítmény-
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egyensúlyának fenntartása, illetve a mérlegkörök tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése. Ehhez meg kell határozni a szükséges tartalékokat, a szabályozás számára lekötött teljesítményeket, és azt is figyelembe kell venni, hogy melyik erőmű
milyen gyorsan, milyen hatásfokváltozással és milyen költségen tudja követni az
elrendelt változásokat. Ezzel együtt figyelemmel kell kísérni a hazai átviteli hálózat
és a nemzetközi távvezetékek állapotát, összehangolni az áramszolgáltatói hálózatok karbantartási terveit, eldönteni, melyik kikapcsolás engedélyezhető és melyik nem ahhoz, hogy az ellátás mindig biztonságos és jó minőségű legyen.
A MAVIR ZRt. hálózatfejlesztési stratégiája kiemelt fontosságú a hazai villamosenergia-rendszer közép- és hosszútávú fejlesztési terveinek elkészítése során és az
optimális fejlesztési feltételek megállapításakor.
Továbbá gondoskodni kell az üzembiztonsági mutatók javításához szükséges hálózati fejlesztések és karbantartások elvégzéséről, a hálózati vagyon megőrzéséről, gyarapításáról, a jogszabályoknak, a hálózatfejlesztési stratégiának és a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről.
A MAVIR ZRt. figyelemmel kíséri a hazai villamosenergia-fogyasztás várható alakulását. Rendszeres időközönként felmérést készíttet az igénynövekedés alakulását
befolyásoló bel- és külföldi feltételek változásáról, azok hatásáról, jelzi továbbá a
hatóságok és az érintett szervezetek irányába a szezonális terhelés és az energiaigény várható alakulását.
Az energia értékesítéseket hosszú távú szerződések biztosítják, ahol a villamos
energia értékesítése a piaci árakon, a kapcsolódó rendszerszintű szolgáltatások
értékesítése a tendereken elért árakon, míg a hő értékesítése az 50/2011. (IX. 30.)
NFM rendeletnek megfelelően, MEKH által meghatározott áron történik. A termelési adatokhoz, a rendelkezésre álló szabályozó kapacitásokhoz, a piaci árakhoz,
valamint az üzemviteli eseményekhez a hozzáférések az interneten keresztül mindenki számára biztosítottak:
https://www.mavir.hu/web/mavir/adatpublikacio;
https://www.insideinformation.hu/hu/pubpages/newslistmain.aspx
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EU30

2018. évben az MVM Csoportnál a gáz 89,2%-os, a fűtőolaj/gázolaj 97,9%-os, az
atomenergia 89,9%-os, a megújulók pedig 93,0%-os arányban álltak rendelkezésre.
Ez tényleges üzemidőt nézve azt jelentette, hogy a gáz esetében a 25 blokk ös�szesen 73 522,8 órán át, a fűtőolaj/gázolaj esetében az 5 blokk 104,9 órán át, a
4 nukleáris blokk 31 452 órán át, míg a 34 megújuló energiával működő blokk
100 085 órán át működött.

A legtöbb tervezett üzemszünetre a gázzal működő blokkoknál (7 604,8 óra) és a
nukleáris blokkoknál (2 676 óra) került sor, míg a megújuló blokkoknál kevesebb,
mint 200 órás tervezett leállás volt. A kényszerű leállások esetében a legtöbb órát
a megújulóknál realizálta az MVM Csoport (20 749 óra). Az Úz-völgyi vízerőmű
esetén az elhelyezkedési sajátosság (az erőmű hegyi patakra épült) és az éghajlati sajátosságok miatt hosszúra nyúlt a kényszerű üzemszünet. A gázblokkok 15
970,1 órán, míg a nukleáris blokkok esetén pedig 860 órán keresztül álltak kényszerűségből.

30. táblázat: Rendelkezésre állás az MVM Csoport erőműveiben
MVM Csoport
Rendelkezésre állás – gáz

89,2

%

25

db

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan)

73 522,8

óra

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

7 604,8

óra

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

15 970,1

óra

97,9

%

5

db

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan)

104,9

óra

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

893,5

óra

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

11,2

óra

Rendelkezésre állás – atomenergia

89,9

%

Üzemelő egységek (blokkok) száma

4

db

31 452,0

óra

Üzemelő egységek (blokkok) száma

Rendelkezésre állás - fűtőolaj/gázolaj
Üzemelő egységek (blokkok) száma

Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan)

TÁ R S A DA LO M
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MVM Csoport
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva)
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete)
Rendelkezésre állás – megújulók
Üzemelő egységek (blokkok) száma
Tényleges üzemidő (az adott erőmű összes termelői egységére vonatkozóan)
Tervezett üzemszünetek időtartama (az adott erőmű összes termelői egységének tervezett üzemszünete, blokkonként/egységenként összeadva)
Kényszerű (nem tervezett) üzemszünetek (az adott erőmű összes termelői egységének kényszerű üzemszünete)

F E J E Z E TC Í M

2 676,0

óra

860,0

óra

93,0

%

34

db

100 085,0

óra

168,0

óra

20 749,0

óra
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GRI INDEX
Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

102-1

A szervezet neve

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

126. oldal

102-2

A Vállalatcsoport tevékenysége (társaságok bemutatása)

További információ található a 2017. évi Jelentés 17.-22. oldalain
és a http://mvm.hu/bemutatkozas/mvm-csoport/ oldalon.

20. oldal

102-3

A Vállalatcsoport központjának székhelye

1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.

126. oldal

102-4

A működés helyszínei

21. oldal

102-5

Tulajdonviszonyok és jogi forma

24. oldal

102-6

Kiszolgált piacok

21. oldal

102-7

A jelentéstevő szervezet mérete

102-8

Alkalmazottakra és más dolgozókra vonatkozó információk

104. oldal

102-9

Az ellátási lánc bemutatása

56. oldal

102-10

A szervezetben vagy ellátási láncában történt jelentős változások

44. oldal

102-11

Az elővigyázatosság elvének érvényesülése a szervezet tevékenysége során

38. oldal

102-12

Külső kezdeményezések

A mellékletben is megtalálható

102-13

Tagság egyesületekben

A mellékletben található

102-14

A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata

5. oldal

102-15

Kulcsfontosságú hatások, kockázatok és lehetőségek

39., 41., 52., 71.,
103. oldal

GRI INDEX

20., 21., 44., 47.,
48., 104. oldal

52., 140., 151. oldal
140., 151. oldal
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

102-16

Értékek, alapelvek, standardok és viselkedési normák

32. oldal

102-17

Mechanizmusok az etikai kérdésekhez kapcsolódó kérdések és aggályok
megfogalmazásához

32. oldal

102-18

Irányítási struktúra

32. oldal

102-20

Felelős felsővezető a gazdasági, környezeti és társadalmi témákban

31. oldal

102-21

Az érintettekkel való konzultáció gazdasági, környezeti és társadalmi témákban

11. oldal

102-22

Legfelső irányító testület és bizottságai összetétele

32. oldal

102-23

Legfelső irányító testület elnöke

32. oldal

102-25

Összeférhetetlenség

32. oldal

102-28

A legfelsőbb irányító testület teljesítményének értékelése

102-29

A gazdasági, környezeti és társadalmi hatások azonosítása és kezelése

102-30

A kockázatkezelési folyamatok hatékonysága

102-31

A gazdasági, környezeti és társadalmi témák felülvizsgálata

31. oldal

102-32

A legfelső irányító testület szerepe a fenntarthatósági jelentéstételben

14. oldal

102-35

Javadalmazási politikák

109. oldal

102-36

A díjazás meghatározására vonatkozó folyamat

102-37

Az érintettek bevonása a javadalmazásba

102-40

Érintett csoportok listája

102-41

Kollektív szerződés hatálya alá tartozó alkalmazottak aránya

102-42

Az érintettek azonosítása és kiválasztása

GRI INDEX

(Részben jelentett indikátor)

31. oldal
31. oldal
39., 40. oldal

A javadalmazási szerkezetet a Tulajdonos határozza meg,
a szakszervezetek véleményezése után.

127. oldal
127. oldal
9. oldal
108. oldal
9. oldal
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

Az Érintetti Fórum résztvevőinek listája adatvédelmi okok miatt
nem kerül bemutatásra.

12. oldal

102-43

Az érintetti párbeszéd megközelítése

102-44

Kulcsfontosságú témák és aggályok

12., 14. oldal

102-45

A pénzügyi kimutatásokban konszolidált vállalatok

16., 44. oldal

102-46

A Jelentés tartalmának és a témák határainak meghatározása

14., 16. oldal

102-47

Lényeges témák listája

102-48

Információk újraközlése

102-49

Változások a jelentéstételben

14. oldal

102-50

Jelentéstételi időszak

14. oldal

102-51

A legutóbbi Jelentés dátuma

9. oldal

102-52

Jelentéstételi ciklus

9. oldal

102-53

Elérhetőség azok számára, akiknek kérdése van a jelentéssel kapcsolatban

15. oldal

102-54

Nyilatkozat a GRI Standardsnak való megfelelésről

102-55

GRI tartalmi index

16. oldal

102-56

Külső tanúsítás

14. oldal

306-3

Jelentős kiömlések

Ilyen esemény a tárgyévben nem volt az MVM Csoportban.

OG4

A jelentős telephelyeken belül azon telephelyek száma és %-os aránya,
amelyeken a biodiverzitási kockázatot értékelték és nyomon követik

A tárgyévben az MVM Csoport nem végzett ilyen
tevékenységet.

128. oldal

OG14

Előállított és értékesített bioüzemanyagok mennyisége, amely teljesíti
a fenntarthatósági kritériumokat

A tárgyévben az előállított és értékesített bioüzemanyagok
mennyisége: 0.

128. oldal

EU3

Lakossági, ipari, közületi és kereskedelmi ügyfelek száma

EU5

Kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységek, kereskedelmi rendszerek szerinti bontásban

GRI INDEX

12. oldal
Az adott információknál közölve.

74., 82., 83. oldal

14., 16. oldal

89., 128. oldal

54., 63. oldal
52. oldal
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

EU13

A kiváltott élőhelyek biodiverzitásának összehasonlítása az eredeti, érintett élőhelyekével

Az MVM Csoport tulajdonában a tárgyévben nem volt olyan
terület, ahol élőhelyet kellett kiváltani.

129. oldal

MVM-1

Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló

A mellékletben található

140. oldal

MVM-2

MVM Csoport összevont (konszolidált) mérleg, 2018

A mellékletben található

140. oldal

MVM-3

MVM Csoport összevont (konszolidált) eredménykimutatás, 2018

A mellékletben található

140. oldal

MVM-4

MVM Csoport Cash-flow kimutatás, 2018

A mellékletben található

140. oldal

MVM-5

Vezetői köszöntők (vezérigazgató-helyettesek, igazgatók)

MVM-6

Legfontosabb 2018. évi környezeti beruházásainak rövid bemutatását, az azokkal
kapcsolatos ráfordítások ismertetésével

MVM-7

A panaszkezelési folyamatban kezelt környezeti hatások miatt érkezett panaszok száma

72. oldal

MVM-8

KIR rendszer megléte

37. oldal

MVM-9

MVM Csoport akvizícióinak bemutatása

122. oldal

MVM-10

Az MVM Csoport által nyújtott támogatások

119. oldal

20., 25., 42., 50.,
55., 104. oldal
57., 61. oldal

A korrupció kiküszöbölése, mint lényeges téma
Az MVM Csoport korrupcióellenes tevékenységéről további
információ található a 2016. évi Jelentés 47-49. oldalán.

35. oldal

Korr103-1

A Korrupció kiküszöbölése, mint lényeges téma magyarázata és határai

Korr103-2

A korrupció kiküszöbölésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

35. oldal

Korr103-3

A vezetői megközelítés értékelése

35. oldal

205-1

A korrupció kockázatával kapcsolatosan megvizsgált tevékenységek

35. oldal

205-2

Kommunikáció és képzés a korrupcióellenes politikákról és eljárásokról

35. oldal

205-3

Korrupciós események száma és a megtett intézkedések

GRI INDEX

Az MVM Csoportnál a tárgyévben nem indult eljárás korrupció
gyanújára utaló panasz, bejelentés vagy esemény alapján.

36., 129. oldal
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

A versenyellenes viselkedés, mint lényeges téma
VE103-1

A versenyellenes viselkedés, mint lényeges téma magyarázata és határai

36. oldal

VE103-2

A versenyellenes viselkedéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

36. oldal

VE103-3

A vezetői megközelítés értékelése

36. oldal

206-1

Versenyellenes viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések
megszegésével kapcsolatos jogi eljárások

Az MVM Csoportnál tárgyévben nem indult versenyellenes
viselkedéssel, tröszt- és monopóliumellenes rendelkezések
megszegésével kapcsolatos jogi eljárás.
Az MVM Zrt-nél és az integrált jelentéssel érintett tagvállalatok
nál tárgyévben gazdasági versenyellenességgel kapcsolatos
jogi eljárás nem indult és nem volt folyamatban.

36., 130. oldal

A környezetvédelmi megfelelés, mint lényeges téma
KVM103-1

A környezetvédelmi megfelelés, mint lényeges téma magyarázata és határai

37. oldal

KVM103-2

A környezetvédelmi megfeleléssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

37. oldal

KVM103-3

A vezetői megközelítés értékelése

37. oldal

307-1

Környezetvédelmi jogszabályok és szabályozások megsértése

38., 72. oldal

Gazdasági teljesítmény, mint lényeges téma
GT103-1

A gazdasági teljesítmény, mint lényeges téma magyarázata és határai

42. oldal

GT103-2

Gazdasági teljesítménnyel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

42. oldal

GT103-3

A vezetői megközelítés értékelése

47. oldal

201-1

A keletkezett és felosztott közvetlen gazdasági érték (beleértve a bevételeket, működési
költségeket, munkavállalói jövedelmet, adományokat és egyéb közösségi befektetéseket,
visszatartott nyereséget, a befektetőknek és az államnak szánt kifizetéseket)

48. oldal

201-2

Az éghajlatváltozásból eredő pénzügyi következmények, egyéb kockázatok és lehetőségek

52. oldal

GRI INDEX
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

201-3

A szervezet által biztosított nyugdíj programok fedezete (Nyugdíjpénztárak)

106. oldal

201-4

Az államtól kapott pénzügyi támogatás

49. oldal

EU1

Beépített teljesítmény, primer energiaforrások szerinti bontásban

48. oldal

EU2

Megtermelt energia mennyisége primer energiaforrások szerinti bontásban

48., 51. oldal

EU3

Lakossági, ipari, közületi és kereskedelmi ügyfelek száma

54., 63. oldal

EU5

Kiosztott szén-dioxid kibocsátási egységek, kereskedelmi rendszerek szerinti bontásban

52. oldal

EU11

Erőművek átlagos termelési hatásfoka primer energiaforrások szerinti bontásban

52. oldal

Közvetett gazdasági hatás, mint lényeges téma
GH103-1

Közvetett gazdasági hatás, mint lényeges téma magyarázata és határai

42. oldal

GH103-2

Közvetett gazdasági hatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

42. oldal

GH103-3

A vezetői megközelítés értékelése

42. oldal

203-1

Infrastrukturális befektetések és szolgáltatások fejlesztése és hatása

42., 57. oldal

203-2

Jelentős közvetett gazdasági hatások és azok mértékének bemutatása

42. oldal

EU4

Távvezetékek hossza

59. oldal

EU12

Az átviteli hálózat veszteségei

59. oldal
A rendelkezésre állás és megbízhatóság, mint lényeges téma

RA103-1
RA103-2, EU6
RA103-3
EU10

GRI INDEX

A rendelkezésre állás és megbízhatóság, mint lényeges téma magyarázata és határai

63. oldal

A rendelkezésre állással és megbízhatósággal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

63. oldal

A vezetői megközelítés értékelése

63. oldal

Hosszú távon tervezett kapacitásnövelés és várható igénynövekedés

65. oldal
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata, mint lényeges téma
FO103-1
FO103-2, EU7
FO103-3

A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlata, mint lényeges téma magyarázata és határai

66. oldal

A Fogyasztó oldali szabályozás gyakorlatával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

66. oldal

A vezetői megközelítés értékelése

66. oldal
A kutatás és fejlesztés, mint lényeges téma

KF103-1
KF103-2, EU8
KF103-3

A Kutatás és fejlesztés, mint lényeges téma magyarázata és határai
A Kutatás és fejlesztéssel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei
A vezetői megközelítés értékelése

59. 60. oldal
59., 60., 61. oldal
61. oldal

A nukleáris erőmű leszerelése, mint lényeges téma
NU103-1
NU103-2, EU9
NU103-3

A nukleáris erőmű leszerelése, mint lényeges téma magyarázata és határai

66. oldal

A nukleáris erőmű leszerelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

69. oldal

A vezetői megközelítés értékelése

66., 69. oldal
Az anyagok, mint lényeges téma

A103-1

Az anyagok, mint lényeges téma magyarázata és határai

73. oldal

A103-2

Az anyagokkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

73. oldal

A103-3

A vezetői megközelítés értékelése

73. oldal

301-1

A felhasznált segéd- és üzemanyagok mennyisége

73. oldal
Az energia, mint lényeges téma

En103-1

Az energia, mint lényeges téma magyarázata és határai

74. oldal

En103-2

Az energiával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

74. oldal

GRI INDEX
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Indikátor száma
En103-3

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

A vezetői megközelítés értékelése

74. oldal

302-1

Energiafelhasználás a szervezeten belül

74. oldal

302-3

Energiaintenzitás

76. oldal

302-4

Energiafelhasználás csökkentése

77. oldal

OG2

Megújuló energiába történt teljes befektetés

58. oldal

OG3

Megtermelt megújuló energia forrásonként

52. oldal
A víz, mint lényeges téma

Víz103-1

A víz, mint lényeges téma magyarázata és határai

78. oldal

Víz103-2

A vízzel kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

78. oldal

Víz103-3

A vezetői megközelítés értékelése

78. oldal

303-1

Az összes vízfelhasználás források szerinti bontásban

79. oldal

303-2

A vízkivétel által jelentősen érintett vízforrások

303-3

Visszaforgatott és újra felhasznált víz

78., 79. oldal
79. oldal
A légnemű kibocsátás, mint lényeges téma

Lég103-1

A légnemű kibocsátás, mint lényeges téma magyarázata és határai

80. oldal

Lég103-2

A légnemű kibocsátással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

80. oldal

Lég103-3

A vezetői megközelítés értékelése

80. oldal

305-1

Közvetlen ÜHG kibocsátás

80., 81. oldal

305-2

Vásárolt energia közvetett ÜHG kibocsátása

80., 83. oldal

305-3

Egyéb közvetett ÜHG kibocsátás

GRI INDEX

80. oldal
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

305-4

ÜHG intenzitás

83. oldal

305-5

Az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó kezdeményezések
és az elért kibocsátás-csökkentések

77., 83. oldal

305-6

A kibocsátott ózonkárosító anyagok mennyisége

80., 85. oldal

305-7

Légszennyező anyagok kibocsátása típus és mennyiség szerinti bontásban

80., 84. oldal

A folyékony kibocsátás és hulladék, mint lényeges téma
Foly103-1

A folyékony kibocsátás és hulladék, mint lényeges téma magyarázata és határai

86., 87., 91. oldal

Foly103-2

A folyékony kibocsátással és hulladékkal kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

86., 87., 91. oldal

Foly103-3

A vezetői megközelítés értékelése

86., 87., 91. oldal

306-1

Az összes vízkibocsátás minőség, befogadók és a kezelés módja szerinti bontásban.

86., 91. oldal

306-2

A keletkező hulladék mennyisége, típus és kezelési mód szerinti bontásban

87., 91. oldal

OG5

Szénhidrogén kitermelés során keletkező víz mennyisége és az elhelyezés módja

86. oldal

OG6

Az elfáklyázott és lefúvatott szénhidrogének mennyisége

86. oldal

OG7

A fúrási hulladékok, iszapok mennyisége, és az elhelyezésre, kezelésre vonatkozó stratégiák.

86. oldal

A biodiverzitás, mint lényeges téma
Bio103-1

A biodiverzitás, mint lényeges téma magyarázata és határai

94. oldal

Bio103-2

A biodiverzitással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

94. oldal

Bio103-3

A vezetői megközelítés értékelése

94. oldal

304-1

A védett területeken, illetve magas biodiverzitású területeken vagy azok
szomszédságában birtokolt, bérelt vagy kezelt földterület

94. oldal

304-2

A tevékenységek, termékek és szolgáltatások biodiverzitásra gyakorolt jelentős hatásai

95. oldal

GRI INDEX
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Indikátor száma
304-3

Leírása

Megjegyzés

Megvédett vagy helyreállított élőhelyek

Oldalszám
101. oldal

A beszállítók környezeti értékelése mint lényeges téma
KÉrt103-1

A beszállítók környezeti értékelése, mint lényeges téma magyarázata és határai

102. oldal

KÉrt103-2

A beszállítók környezeti értékelésével kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

102. oldal

KÉrt103-3

A vezetői megközelítés értékelése

102. oldal

308-1

Környezetvédelmi kritériumok alapján megvizsgált új beszállítók aránya

102. oldal

308-2

Jelentős negatív környezeti hatások a beszállítói láncban, illetve az ezekre válaszul
hozott intézkedések

102. oldal

Foglalkoztatás, mint lényeges téma
F103-1

A foglalkoztatás, mint lényeges téma magyarázata és határai

104. oldal

F103-2

A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

104. oldal

F103-3

A foglalkoztatással kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

104. oldal

102-8

Alkalmazottakra és más dolgozókra vonatkozó információk

104. oldal

401-1

A teljes munkaerő fluktuáció korcsoport és nem szerinti bontásban, abszolút értékben
és viszonyszámokban

105. oldal

401-2

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkaerő juttatásai, amelyek nem járnak
az ideiglenes vagy részidős alkalmazásban lévőknek a jelentős telephelyeken

106. oldal

EU15

A mérvadó öregségi nyugdíjkorhatárt öt ill. tíz éven belül elérő munkavállalók száma
alkalmazotti kategóriánként

107. oldal

Munkavállalók és a vezetőség kapcsolata, mint lényeges téma
MV103-1

A Munkavállalók és a vezetőség, mint lényeges téma magyarázata és határai

MV103-2

A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

GRI INDEX

107. oldal
108., 109. oldal
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Indikátor száma
MV103-3
402-1

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

A Munkavállalók és a vezetőség témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

109. oldal

Minimális értesítési idő a szervezeti változások kapcsán

109. oldal

Munkahelyi egészség és biztonság, mint lényeges téma
ME103-1

A Munkahelyi egészség és biztonság, mint lényeges téma magyarázata és határai

109. oldal

ME103-2

A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

109. oldal

ME103-3

A Munkahelyi egészség és biztonság témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

110. oldal

EU16

A vállalkozók és az alvállalkozók alkalmazottainak és munkavállalóinak egészségével
és biztonságával kapcsolatos politikák és követelmények

114. oldal

403-1

A munkaerő képviselet a hivatalos, vezetők és munkavállalók által közösen működtetett,
foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági bizottságokban

403-2

Sérülések típusai és sérüléssel, foglalkozásból eredő betegségek, elveszett napok,
és hiányzások aránya, illetve a halállal végződő munkahelyi balesetek száma

403-4

A munkahelyi egészség és biztonság kérdéseit érintő, szakszervezetekkel kötött
hivatalos megállapodások

110., 114. oldal

403-5

Munkahelyi egészség és biztonság témában tartott képzések

109., 117. oldal

403-7

Munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos hatások megelőzése és mérséklése

114. oldal

403-9

Munkahelyi sérülések

113. oldal

403-10

Munkahelyi megbetegedések

113. oldal

Foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági képzésen átesett munkavállalók
aránya a szerződéses partnereknél

114. oldal

EU18

111., 114. oldal
112. oldal

Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz, mint lényeges téma
KV103-1

GRI INDEX

A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz, mint lényeges téma
magyarázata és határai

114. oldal
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

KV103-2

A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos vezetői
megközelítés és elemei

115. oldal

KV103-3

A Katasztrófavédelem, vészhelyzeti tervezés és válasz témával kapcsolatos vezetői
megközelítés értékelése

115. oldal

Készenléti tervezési intézkedések, katasztrófa/vészhelyzeti kezelési tervek és képzési
programok, valamint helyreállítási tervek

115. oldal

EU21

Vészhelyzeti felkészültség, mint lényeges téma
VF103-1

A Vészhelyzeti felkészültség, mint lényeges téma magyarázata és határai

115. oldal

VF103-2

A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

115. oldal

VF103-3

A Vészhelyzeti felkészültség témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

115. oldal

Képzés és oktatás, mint lényeges téma
KO103-1

A Képzés és oktatás, mint lényeges téma magyarázata és határai

116. oldal

KO103-2

A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

116. oldal

KO103-3

A Képzés és oktatás témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

116. oldal

404-1

Az egy főre eső éves átlag képzési óraszám alkalmazotti kategóriánkénti bontásban

116. oldal

404-2

A munkavállalók képességei fejlesztését és a váltást segítő programok

117. oldal

404-3

Azon munkavállalók százalékos aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre
vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést

EU20

Helyi lakosok áttelepítésével kapcsolatos hatások kezelése

GRI INDEX

A megjelenített adat az MVM Csoport egészére vonatkozik,
ahol a 11 888 fő munkavállaló 83,4%-a, azaz 9 913 fő részesült
teljesítményértékelésben. A vezetői A-E és beosztotti kate
góriánkénti adat nem áll rendelkezésre. Az NKM Csoport 3797
fő munkavállaló mindegyike premizált, azonban teljesítmény
értékelése 2018-ban 1822 főnek, 48% arányban volt.

117., 137. oldal

119. oldal
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Indikátor száma
EU22

Leírása

Megjegyzés

Projektek szerinti bontásban annak a lakosságnak a létszáma, akik fizikai vagy gazdasági
értelemben kitelepítésre vagy áttelepítésre kényszerültek a vállalat működése miatt,
valamint a nyújtott kompenzáció

Oldalszám
119. oldal

Helyi közösségek, mint lényeges téma
HK103-1

A Helyi közösségek, mint lényeges téma magyarázata és határai

119. oldal

HK103-2

A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

119. oldal

HK103-3

A Helyi közösségek témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

119. oldal

413-1

Azon működési helyszínek %-os aránya, ahol a helyi közösségre gyakorolt
hatásokat – ideértve a megjelenés, működés és kivonulás hatásait – értékelő, kezelő
és fejlesztő programok futnak, illetve ezek természete, mértéke és hatékonysága

119. oldal

EU20

Helyi lakosok áttelepítésével kapcsolatos hatások kezelése

119. oldal

EU22

Projektek szerinti bontásban annak a lakosságnak a létszáma, akik fizikai vagy gazdasági
értelemben kitelepítésre vagy áttelepítésre kényszerültek a vállalat működése miatt,
valamint a nyújtott kompenzáció

119. oldal

Közpolitika, mint lényeges téma
KP103-1

A Közpolitika, mint lényeges téma magyarázata és határai

121. oldal

KP103-2

A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

121. oldal

KP103-3

A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

121. oldal

Politikai hozzájárulások

121. oldal

415-1

Hozzáférés, mint lényeges téma
H103-1

A Közpolitika, mint lényeges téma magyarázata és határai

122. oldal

H103-2

A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

122. oldal

H103-3

A Közpolitika témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

122. oldal

GRI INDEX
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Indikátor száma

Leírása

Megjegyzés

Oldalszám

OG11

A leszerelt vagy leszerelés alatt álló telephelyek

122. oldal

EU23

Programok, beleértve a kormányzattal való partnerséget is, a villamos energiához
és ügyfélszolgálatokhoz való hozzáférés javítása vagy fenntartása érdekében

123. oldal

EU30

Átlagos rendelkezésre állás

124. oldal
Társadalmi gazdasági megfelelés, mint lényeges téma

TGM103-1

A Társadalmi gazdasági megfelelés, mint lényeges téma magyarázata és határai

121. oldal

TGM103-2

A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés és elemei

121. oldal

TGM103-3

A Társadalmi gazdasági megfelelés témával kapcsolatos vezetői megközelítés értékelése

121. oldal

Törvények és szabályok megszegése a társadalmi és gazdasági területen

122. oldal

419-1

GRI INDEX
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MELLÉKLETEK
MVM-2

• MVM Csoport összevont (konszolidált) mérleg, 2018

MVM-3

• MVM Csoport eredménykimutatás, 2018

MVM-4

• MVM Csoport Cash-flow kimutatás, 2018

MVM-1

• Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló

102-13

• Tagság egyesületekben és külső kezdeményezésekben

102-12

MELLÉKLE TEK

INTEGRÁLT JELENTÉS

|

2018

140

MVM Csoport összevont (konszolidált) mérleg, 2018 (M Ft)
Sorszám

A tétel megnevezése

01.

A. Befektetett eszközök (02+10+18)

02.

I. Immateriális javak (03+04+05+06+07+08+09)

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni értékű jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott előlegek

09.
10.

Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök (11+12+13+14+15+16+17)

Előző évek
módosításai

Tárgyév

916 390

0

1 164 323

31 476

0

38 730

Előző év

665

987

77

84

25 044

28 887

5 634

8 702

0

0

0

0

56
838 134

70
0

1 078 213

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

400 035

562 539

12.

Műszaki berendezések, gépek, járművek

169 417

218 375

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

8 044

9 736

14.

Tenyészállatok

0

0

15.

Beruházások, felújítások

55 200

82 579

16.

Beruházásokra adott előlegek

1 218

783

17.
18.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29)

204 220
46 780

204 201
0

47 380

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

9

44

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállakozásban

21.

Tartós jelentős tulajdoni részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartós részesedés

24.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

25.

Egyéb tartósan adott kölcsön

26.
27.
28.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

0

0

29.

Aktív tőkekonszolidációs különbözet (30+31)

9 237

6 931

30.

   leányvállalkozásokból

9 237

6 931

0

0

4 098

4 887

0

0

32 331

34 295

0

0

1 105

1 223

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

31.

   társult vállalkozásokból

32.

B. Forgóeszközök (33+40+50+57)

553 127

0

589 231

33.

I. Készletek (34+35+36+37+38+39)

213 265

0

216 132

34.

Anyagok

35.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

36.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

37.

Késztermékek

38.

Áruk

39.
40.

Készletekre adott előlegek
II. Követelések (41+42+43+44+45+46+47+48+49)

41.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

42.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

43.

Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

44.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

45.

Váltókövetelések

MELLÉKLE TEK

0

0

111 003

109 105

7 029

5 588

0

0

6

6

87 028

94 441

8 199
230 834

6 992
0

268 050

138 762

171 982

16 133

173

322

389

3 066

1 422

0

0
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Sorszám

A tétel megnevezése

46.

Egyéb követelések

47.

Követelések értékelési különbözete

48.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

49.
50.

Előző évek
módosításai

Előző év

Tárgyév

45 646

Konszolidálásból eredő társasági adó követelés

62 087

0

0

23 747

28 520

3 158

III. Értékpapírok (51+52+53+54+55+56)

7

3 477
0

0

51.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

52.

Jelentős tulajdoni részesedés

0

0

53.

Egyéb részesedés

7

0

54.

Saját részvények, saját üzletrészek

0

0

55.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

56.
57.

Értékpapírok értékelési különbözete

58.

Pénztár, csekkek

59.

Bankbetétek

60.

0

IV. Pénzeszközök (58+59)

109 021

C. Aktív időbeli elhatárolások (61+62+63)

0
0

105 049

32

33

108 989

105 016

53 383

0

82 176

61.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

16 909

42 602

62.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

36 474

39 574

63.

Halasztott ráfordítások

0

0

64.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+32+60)

Sorszám

1 522 900

A tétel megnevezése

Előző év

0

1 835 730

Előző évek
módosításai

Tárgyév

65.

D. Saját tőke (66+68+69+70+71+72+75+76+77+83)

788 569

0

912 027

66.

I. Jegyzett tőke

308 401

0

308 401

67.

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

68.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

69.

III. Tőketartalék

70.

IV. Eredménytartalék

71.

V. Lekötött tartalék

72.

VI. Értékelési tartalék (73+74)

0

0

0

0

0

31 257

0

31 257

258 985

0

256 582

965

0

1 085

217 238

0

212 931

73.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

204 276

204 271

74.

Valós értékelés értékelési tartaléka

12 962

8 660

75.

VII. Korrigált adózott eredmény

3 906

0

21 493

76.

VIII. Leányvállalati saját tőke változás

–20 301

0

–29 143

77.

IX. Konszolidáció miatti változások (78+79+80+81+82)

–12 458

0

–6 060

78.

Adósság konszolidálás különbözetből

79.

Közbenső eredmény különbözetből

80.

Aktív tőkekonszolidációs különbözet amortizációja

81.

Társult vállalkozások részesedés értékének vátozása

0

0

82.

Látens adó

0

3 154

83.

X. Külső tulajdonosok részesedése

84.

E. Céltartalékok (85+86+87)

3 762

6 833

–16 220

–16 047

0

0

576

0

115 481

98 608

0

127 542

85.

Céltartalék a várható kötelezettségekre

79 702

121 156

86.

Céltartalék a jövőbeni költségekre

18 906

6 386

87.

Egyéb céltartalék

0

0
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A tétel megnevezése

88.

F. Kötelezettségek (89+95+105)

89.

I. Hátrasorolt kötelezettségek (90+91+92+93+94)

Előző évek
módosításai

Előző év

Tárgyév

403 069

0

587 028

18 000

0

32 272

90.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

91.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

92.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

93.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

94.

Passzív tőkekonszolidációs különbözet

95.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (96+97+98+99+100+101+102+103+104)

0

0

18 000

32 272

129 313

0

166 956

96.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

5

97.

Átváltoztatható kötvények

0

0

98.

Tartozások kötvénykibocsátásból

99.

Beruházási és fejlesztési hitelek

100.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

101.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

102.
103.
104.
105.

0

0

23 796

17 870

105 494

149 065

0

0

Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

0

0

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek (106+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118)

106.

Rövid lejáratú kölcsönök

107.

    Ebből: az átváltoztatható kötvények

108.

Rövid lejáratú hitelek

109.

Vevőktől kapott előlegek

110.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

111.

Váltótartozások

112.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

113.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben

114.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

115.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

116.

Kötelezettségek értékelési különbözete

117.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

118.

Konszolidálásból adódó társasági adó kötelezettség

119.

G. Passzív időbeli elhatárolások (120+121+122)

120.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

121.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

122.
123.

Halasztott bevételek
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+84+88+119)

MELLÉKLE TEK

23
255 756

16
0

387 800

226

170

0

0

33 019

87 219

4 934

4 556

70 111

74 967

0

0

1 111

965

32 220

33 948

374

764

104 124

160 878

0

0

9 637

24 333

0

0

232 654

0

209 133

101 674

55 913

35 912

58 072

95 068
1 522 900

95 148
0
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MVM Csoport eredménykimutatás, 2018 (M Ft)
Sorszám
01.

A tétel megnevezése
Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

03.

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

05.

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Előző évek
módosításai

Előző év
872 391

Tárgyév
1 026 835

458 695
1 331 086

692 103
0

1 718 938

–176

–1 540

25 237

56 479

06.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (04+05)

25 061

0

54 939

07.

III. Egyéb bevételek

62 361

0

59 759

08.
09.

Ebből: visszaírt értékvesztés
III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet

10.

Anyagköltség

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

12.

Egyéb szolgáltatások értéke

13.

Eladott áruk beszerzési értéke

14.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

15.

IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13+14)

994
0

1 500
0

0

71 458

92 635

114 649

108 096

8 301

10 242

859 818

1 125 457

60 286

68 717

1 114 512

0

1 405 147

16.

Bérköltség

72 066

88 676

17.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

18 767

20 377

18.

Bérjárulékok

19.

V. Személyi jellegű ráfordítások (16+17+18)

20.

VI. Értékcsökkenési leírás

21.

VII. Egyéb ráfordítások

21.

Ebből: értékvesztés

23.

VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet

24.

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (03+06+07+09-15-19-20-21-23)

25.

20 673
111 506

22 401
0

131 454

61 303

0

62 359

100 535

0

184 274

9 378

8 930

0

0

0

30 652

0

50 402

Kapott osztalékok társult vállalkozástól

1 969

367

26.

Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

2 223

2 070

27.

Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

1

34

28.

    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

1

0

29.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek

193

180

30.

    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

192

160

31.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

350

83

32.

    Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

327

0

33.

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

40 314

72 186

34.

   Ebből: értékelési különbözet

1 240

10 192

35.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (25+26+27+29+31+33)

36.

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

37.

45 050

0

74 920

146

9

    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

0

9

38.

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek

0

5

39.

    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

40.

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

41.

    Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

1

0

42.

Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése

16 408

–2 674

43.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

41 777

75 778

44.

   Ebből: értékelési különbözet

524

13 728

45.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (36+38+40±42+43)

MELLÉKLE TEK

0

0

2 586

1 818

60 917

0
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Sorszám

A tétel megnevezése

46.

B. Pénzügyi műveletek eredménye (35-45)

47.
48.
49.

X/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)

50.

D. Adózott eredmény (47-48±49)

Tárgyév

–15 867

0

–16

C. Adózás előtti eredmény (24+46)

14 785

0

50 386

X. Adófizetési kötelezettség

10 954

0

28 833

51.

Leányvállalatok adózott eredményéből külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

52.

Előző évek
módosításai

Előző év

E. Korrigált adózott eredmény (50-51)

87

0

300

3 918

0

21 853

0

21 493

12

360

3 906

MVM Csoport Cash-flow kimutatás, 2018 (M Ft)
Sorszám

Megnevezés

2017.12.31

2018.12.31

1.

Adózás előtti eredmény (+/-)

14 785

2.

Elszámolt amortizáció (+)

61 315

62 371

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás, pénzügyileg értékvesztett követelés értékvesztés kivezetése (+/-)

17 916

–1 956

4.

Elengedett követelések értéke

5.

Elengedett kötelezettségek értéke

6.
7.
8.

50 386

17

31

–18

–34

Tárgyi eszközök, immateriális javak selejtje, leltárhiánya (+)

2 148

1 781

Terven felüli écs (+)

7 031

5 095

Befektetett eszközök kivezetésének, vagyontárgyak apportálásának eredménye (-/+)

–1 332

–618

–4 192

–2 437

–463

4 190

9.

Kapott osztalék, részesedés (-)

10.

Hitel, adott-kapott kölcsön és kötvénytartozások átértékelési különbözete (+/-)

11.

Társult vállalkozások tárgyévi értékelése (+/-)

12.

Véglegesen átadott pénzeszközök (+)

13.

Véglegesen kapott pénzeszközök (-)

14.

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)

275

70

2 795

44 875

–5 612

–5 580

–10 954

–28 833

15.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)

–7 508

–7 508

I./A

MŰKÖDÉSI CASH-FLOW MŰKÖDŐ TŐKE VÁLTOZÁSA NÉLKÜL

76 203

121 833

16.

Vevőkövetelés változása (-/+)

13 272

–15 194

17.

Forgóeszközök (vevőkövetelés, cash pool, egyedi kölcsön és pénzeszköz nélkül) változása (-/+)

–76 111

11 809

17/a.

Készletek változása (-/+)

–42 957

3 325

17/b.

Kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni követelések
(cash pool és egyedi kölcsön nélküli) változása (-/+)

–16 334

16 292

17/c.

Egyéb követelések változása (-/+)

–16 820

–7 815

17/d.

Értékpapírok változása (-/+)

0

7

18.

Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+)

19.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+/-)

24 334

–17 154

–16 863

22 809

20.

Szállítói kötelezettség változása (+/-)

–2 450

–4 063

21.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-)

23 017

42 219

3 071

–3 645

21/a.

Kapcsolt és jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni
kötelezettségek (cash pool és egyedi kölcsön nélküli) változása (+/-)

21/b.

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb változásai (+/-)

19 946

45 864

22.

Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)

42 125

–60 531

23.

Aktív tőkekonszolidációs különbözet változása (+/-)

0

130

24.

Passzív tőkekonszolidációs különbözet változása (+/-)

–149

–1 518

I./B

MŰKÖDŐ TŐKE VÁLTOZÁSA

7 175

–21 493
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Sorszám
I.

Megnevezés

2017.12.31

2018.12.31

MŰKÖDÉSI CASH-FLOW

83 378

100 340

Befektetett eszközök beszerzése (-)

–81 268

–124 393

25/a.

Befektetett eszközök növekedése(-)

–80 354

–122 660

25/b.

Beruházásra adott előlegek változása (+/-)

208

466

–1 052

–2 139

–70

–60

25.

25/c.

Beruházási szállító változása (+/-)

25/d.

Befektetett pénzügyi eszközök növekedése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök kivezetése miatt elszámolt bevétel (+)

3 455

544

27.

Kapott osztalék, részesedés (+)

4 192

2 437

28.

Leányvállalatok konszolidációs körbe történő bekerülésének hatása

–94 656

–28 144

29.

Leányvállalatok konszolidációs körből történő kivezetésének hatása

II.

BEFEKTETÉSI CASH-FLOW

30.
31.

0

70

–168 277

–149 486

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)

0

0

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)

0

0

32.

Külső tulajdonosok részesedése (+/-)

0

6 365

33.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)

0

0

34.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)

35.

Hitel, kölcsön felvétele (+)

36.

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)

37.

Cash pool követelések és lv.-nak adott egyedi kölcsön változása (-/+)

38.

0

0

229 424

604 230

–244 110

–532 697

0

0

Cash pool kötelezettségek és anyavállalattól kapott egyedi kölcsön változása (+/-)

141

–57

39.

Hosszú és rövidlejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,
megszüntetése, beváltása (+)

246

387

40.

Hosszú és rövid lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek növekedése (-)

-6 202

–364

41.

Véglegesen kapott pénzeszközök (+)

24 397

12 211

42.

Véglegesen átadott pénzeszközök (-)

–2 795

–44 876

43.

Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)

1

–25

III.

FINANSZÍROZÁSI CASH-FLOW

1 102

45 174

IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

–83 797

–3 972
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Nukleáris biztonság, nukleáris felügyeleti összefoglaló
NUKLEÁRIS BIZTONSÁG

A

z atomerőmű célul tűzte ki, hogy a biztonságos üzemeltetés mindenkori elsődlegessége mellett biztonságosan, optimális költségszinten és műszakilag
megalapozottan a lehető leghosszabb ideig termeli a villamos energiát. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. működésére vonatkozó követelmények alapját az Atomtörvény (1996. évi CXVI. törvény), az Atomtörvény végrehajtásáról szóló 118/2011.
(VII. 11.) sz. kormányrendelet és a rendelet mellékleteként kiadott Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSZ) tartalmazzák. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az előírt
követelmények maradéktalan teljesülését az OAH (Országos Atomenergia Hivatal) felé évente a Végleges Biztonsági Jelentés részeként igazolja. Az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége (WANO) által összeállított, a tagerőművek által leginkább alkalmazott biztonsági mutatókból álló üzemeltetési biztonsági
mutatók rendszere évek óta segítséget nyújt az atomerőművet üzemeltetőnek a
működés, a fejlődés monitorozásában, továbbá lehetőséget biztosít a más erőművek teljesítményével való összehasonlításra, valamint a biztonság javítását szolgáló források és prioritások megfelelő elosztására.
A WANO üzemeltetési biztonsági mutatók mellett létezik a nemzetközi összehasonlításra kevésbé alkalmas, reaktor specifikus, inkább a belső tapasztalatok hasznosítása és az erőmű, illetve a személyzet biztonsági teljesítménye mérésének,
azaz az önértékelésnek egyik eszköze az erőmű-biztonsági mutatórendszer (BMR)
is. A Paksi Atomerőmű évek óta alkalmazza a Biztonsági Mutatók Rendszerét,
amely segítségével folyamatosan monitorozza és évente kiértékeli az alkalmazott
biztonsági mutatókat, évente közzétéve a mutatókról szóló Biztonsági értékelést.
Az értékelésben bemutatott biztonsági mutatók jellemzik az atomerőmű biztonságos működését, és azt számszerűsített formában mutatják be.
A WANO ajánlásokkal és jó gyakorlatokkal összhangban az MVM Zrt. – mint az
MVM Paksi Atomerőmű tulajdonosa – 2015 áprilisa óta az atomerőmű szervezete-
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itől függetlenül figyelemmel kíséri és értékeli az atomerőmű nukleáris biztonságát annak érdekében, hogy rámutasson a nukleáris biztonság folyamatos fejlődésének a lehetőségére és ezáltal segítse a biztonság legmagasabb szintjének az
elérését.

A PAKSI ATOMERŐMŰ HELYE A VILÁGBAN

Ennek szemléltetésére a VVER reaktorok WANO teljesítménymutató indexszám
szerinti rangsorát mutatjuk be a diagramon.
A teljesítményre vonatkozó trendkészítésben és a teljesítmény összehasonlításában nagyon hasznos az, ha egy olyan - a WANO teljesítménymutatók által mért értéket használunk, ami visszatükrözi a blokk/erőmű teljesítményét. A több inputadatból kiszámított egyetlen értéket nevezik összetett indexszámnak. Az általános teljesítményre vonatkozó külön érték biztosításán túlmenően, az indexszám
bepillantást nyújthat azon speciális teljesítményterületekbe is, amelyek nagyobb
figyelemmel vagy összpontosítással javíthatók. A WANO és annak tagjainak támogatása érdekében, a WANO-n belüli blokkokra vonatkozóan kiszámításra került
egy teljesítménymutató összetett indexszám, amit gyakran egyszerűen csak „az
indexszámként” említenek. Az indexszám egy egyedi blokkra kerül kiszámításra,
értéke maximum 100 pont lehet (a nagyobb érték jobb teljesítményt mutat) és
meghatározott WANO mutatók súlyozott átlaga.

AZ MVM PA ZRT. BIZTONSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az NFO a 2018-es év során figyelemmel kísérte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
biztonsági mutatóinak alakulását, ezen mutatók a havi- és negyedéves jelentésekben bemutatásra és értékelésre kerültek. Az alább közölt diagrammokon szemléltetjük a reaktorvédelmi működések 2010-2017. közötti alakulását, valamint a
nemzetközi skálán minősített események éves számának alakulását.
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REAKTOR KRITIKUS ÁLLAPOTA MELLETT BEKÖVETKEZETT AUTOMATIKUS
ÜV-1 MŰKÖDÉSEK SZÁMA

Stratégiai cél:

0 db

2018. évi célérték: 1 db

Az eseményeket hét szinten minősítik a skálán: az INES 1-3 szinteket üzemzavaroknak, míg az INES 4-7 szinteket baleseteknek nevezik. Azokat az eseményeket,
amelyeknek nincs biztonsági jelentősége, skálán kívüli vagy skála alatti (INES 0)
szintre minősítik. A sugárbiztonsági vagy nukleáris biztonsági szempontból nem
releváns események nem minősíthetőek a skála segítségével.

Automatikus ÜV-1 működések száma
2

mazható legyen minél több, az atomenergia békés célú felhasználása során bekövetkezett esemény jelentőségének megítélésére. Az INES skálát alkalmazni lehet
a radioaktív anyagok és radioaktív források szállítása, tárolása és alkalmazása során
bekövetkező események minősítéséhez is.
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Események az INES skálán
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2018-ban a négy blokkon 1 esetben történt automatikus, 1. fokozatú üzemzavari
működés, amely következtében a kitűzött stratégiai cél elérése nem sikerült. A
működést kiváltó okok elemzését követően a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részéről
megelőző intézkedések kerültek bevezetésre. A működés a nukleáris biztonságot
nem veszélyeztette. Az éves célérték figyelembe vételével a mutató minősítése
kiváló.
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NUKLEÁRIS BIZTONSÁG FELÜGYELETE AZ MVM ZRT-BEN
INES ESEMÉNYEK SZÁMA

A skálát kezdetben az atomerőművekben bekövetkező események minősítésére
alkalmazták, majd kiterjesztették és átdolgozták annak érdekében, hogy alkal-
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Az MVM Zrt. csoportszintű szabályozási rendszerén belül az NFO (Nukleáris Felügyeleti Osztály) működését a CsSz-17, Az MVM Csoport Nukleáris biztonsági felügyeletének szabályzata csoportszintű szabályzat és a CsFU-17-01, Az NFO Független felügyeleti tevékenysége folyamatutasítás szabályozza.
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Az MVM PA Zrt. a 03/2016 számú vezérigazgatói utasításban szabályozta az NFO
működési körével kapcsolatos kötelezettségeit. A működés sematikus bemutatása az alábbi ábrán látható.

Az MVM Zrt. WANO 3. kategóriás tagsága kapcsán rendszeresek a WANO moszkvai Központja által a WANO kapcsolattartóknak szervezett szemináriumok, amelyen az MVM Zrt. képviselője is részt vesz.

NFO ELLENŐRZÉSEI

A Nukleáris Felügyeleti Osztály az alább felsorolt ellenőrzéseket hajtotta végre, és
az azok során tapasztaltakat értékelő jelentés formájában megküldte az MVM Zrt.
vezetésének és az MVM PA Zrt. vezérigazgatójának.

· Az MVM PA Zrt. II. kiépítés 2018. évi üzem közbeni karbantartási (ÜKK) előkészí·
·
·
·
·

tésének és végrehajtásának vizsgálata;
A technológiai helyiségek rendjének ellenőrzése a WANO utóvizsgálat előtt;
A 3. blokki főjavítás során a technológiai helyiségek rendjének, a munkavégzés
feltételeinek és a munkavégzési szabályok betartásának ellenőrzése;
Az MVM PA Zrt. beszállítók minősítésének folyamata;
Az MVM PA Zrt. képzési rendszerének ellenőrzése;
Az MVM PA Zrt. nukleáris üzemanyag kezelésének ellenőrzése.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Az MVM Zrt. 2015. óta 3. kategóriás tagja az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetségének, a WANO Moszkvai Központjának (WANO MC). A WANO tagsággal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése az MVM szervezetein belül NFO hatáskörébe tartozik. Az NFO kapcsolatot tart az európai országokban működő atomerőművek tulajdonos általi független felügyeletét
ellátó kollégákkal.
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Tagság egyesületekben és külső kezdeményezésekben
102-13
102-12

A

z MVM Csoport tagvállalatai 2018-ban az alábbi szakmai egyesületekben és szervezetekben rendelkeztek tagsággal, illetve az alábbi külső
kezdeményezésekben vettek részt:

Atomic Energy Research Tudományos Tanács
50Hertz
AFEER
Amprion Gmbh
APCS Power Clearing and Settlement AG
ATEB
Austrian Power Grid AG
Bács- Kiskun Megyei Mérnöki Kamara
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
BCSDH Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
Békés Megyei Mérnöki Kamara
Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezete
Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara
Borzen d.o.o.
BSP Southpool
Budapesti Építész Kamara
Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Budapesti Ügyvédi Kamara
Céginformáció Kft.
Centre D’etude Sur L’evaluation De La Protection Dans Le Domaine Nucleaire
CEPS a.s.
CIGRÉ
CKAIT – Cseh Mérnöki Kamara
Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
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Dél-Dunántúli Építész Kamara
DLMS User Association
EEX
EFET
Electric Power Research Institute
ELES-Eletro-Slovenija doo
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Energiapolitika 2000 Társulat
ENTSO-E
EOQ Magyar Nemzeti Bizottság
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
EPEX Spot
ESO-EAD-Electricity System Operator
ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés
Eurelectric
Eurelectric Magyarországi Tagozat
European Federation of Energy Traders
European Institute of Innivation and Technology
European Nuclear Society
Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Felnőttképzők Szövetsége
FGSZ Kereskedési Platform Kft.
FORATOM (ENISS)
Forrester Research Limited
Földgázelosztók Fóruma
Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége
Gas Infrastructure Europe
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Gas Storage Europe
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
Gazdaság-informatikai Fórum
GEODE
Gépipari Tudományos Egyesület
Heves Megyei Mérnöki Kamara
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület
HOA (Hungarian Outsourcing Association)
HTE
HUDEX
Hungarian Business Leaders Forum
HUNSUG (Magyarországi SAP Felhasználók Egyesülete)
HUPX
IBEX
ICOM Magyar Nemzeti Bizottság (Múzeumok Nemzetközi Tanácsa)
IEC
Infrastruktúra Szövetség
International Gas Union
ISO 9000 Fórum
ISZT
IVSZ
IZS – Szlovén Mérnöki Kamara
JÁK Menedzsment Nonprofit Kft.
JAO
Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Mérnöki Kamara
Joint Venture Szövetség
Keszthelyi Turisztikai Egyesület
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány
Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Alapítvány
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége

MELLÉKLE TEK

KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
MAGÉSZ Magyar Acélszerkezeti Szövetség
Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete
Magyar Atomfórum Egyesület
Magyar Bányászati Szövetség
Magyar Credit Management Szövetség
Magyar Elektromobilitás Szövetség
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Magyar Elválasztástudományi Társaság
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Magyar Energetikai Társaság
Magyar Energiakereskedők Szövetsége
Magyar Értékelemzők Társasága
Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség
Magyar Hidrológiai Társaság
Magyar Innovációs Szövetség
Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (MIKSZ)
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET)
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozata
Magyar Könyvvizsgálói Kamara
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
Magyar Mérnöki Kamara
Magyar Minőség Társaság
Magyar Nemzetfotósok Szövetsége Egyesület
Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
Magyar Szabványügyi Testület
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége
Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
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Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
Magyar Ügyvédi Kamara
Magyar Vállalkozói Szalon
Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ)
MKSZ
MNB Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság
MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet tagegyesületei: ETE, MEE, MET
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
MVM Partner Zrt. Közüzemi Mérlegköri tagság
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
Neumann János Számítógéptudományi Egyesület
Nuclear Generation II & III Association (NUGENIA)
Okos Jövő Innovációs Klaszter
OKTE
OPCOM
Országos Atomenergia Hivatal (NUCNET-tagság)
Országos Emelőgépes Egyesület
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
OTE
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
PSE- Polskie Sieci Eletroenergetyczne
Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
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REEF együttműködés
RTE-Reseau De Transport D’Electricite
SEECAO (MPHOR és MPMAC)
SEEPEX
SEPS a.s.
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Tennet
Tolna Megyei Iparkamara
Tolna Megyei Mérnöki Kamara
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara
Transelectrica
TSCNet
Veszprém Megyei Mérnöki Kamara
Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány
Villamosenergia-ipari Munkavédelmi Képviselők Fóruma
Villamosenergia-ipari Üzemi Tanácsok Fóruma
Villamosenergia-ipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ)
WANO
WSE InfoEngine S.A.
Zala Megyei Mérnöki Kamara
Zánkai Üdülő Egyesület
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FÜGGETLEN TANÚSÍTÓ LEVÉL
Fenntarthatósági
Besorolás

TANÚSÍTÓ LEVÉL
A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért hitelesítette az MVM Csoport
2018. évre vonatkozó Integrált Jelentését. Az Egyesület arra vállalt kötelezettséget, hogy szakértő, független harmadik félként hitelesíti a társaság jelentését.
A JELENTÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPJA
 a jelentés tartalmának, alapelveinek összevetése a GRI (Global Reporting
Initiative) Standards alapelveivel és fenntarthatósági mutatóival – figyelembevéve a vonatkozó szektorspecifikus kiegészítéseket is;
 interjúk a vállalat vezetőivel és a fenntarthatóság területi szakembereivel, a
vállalat munkatársaival;
 fenntarthatósági adatgyűjtési folyamat vizsgálata;
 adatellenőrzés, a jelentés adatainak szúrópróbaszerű ellenőrzése;
 a vállalat fenntarthatósági teljesítményének megismerése és a jelentésben
írtak ellenőrzése
 Stratégiai Fenntarthatósági Audit – a fenntarthatósági teljesítmény
értékelése a gazdasági, környezeti és társadalmi dimenzióban. Az ezen való
megmérettetést a cég a tavalyi évben tett javaslatunk alapján vállalta.
Az értékelés eredményét és a jelentéshez a módosítási javaslatokat az MVM Zrt.
EBKM Igazgatósága részére Értékelő levélben adtuk át. A javaslatok nagy részét
a vállalat beépítette a 2018. évi Integrált Jelentésébe, más részét a következő
jelentések írásakor veszi figyelembe, elvetésük esetén kielégítő és elfogadható
magyarázatot adott.

képzést, valamint a fenntarthatósági témákat, VF (CSR) programokat és tevékenységet, szabályzatokat ismerik, tudják, azok hol érhetőek el, a jelentésírásba
a szakterületek képviselőit bevonták. Ugyanakkor a munkatársak nem látják át
a társaság teljes tevékenységét és a jelentés egészét, ezért nem hangsúlyozható
eléggé a további etikai és fenntarthatósági képzések szükségessége.
A jelentésben a vállalatcsoport fenntarthatósági törekvéseit az ENSZ 2030-ra
szóló Fenntartható Fejlődési Céljaival (SDG) is összekapcsolja, sőt meghatározta azt a 12 célt, amelyhez tevőlegesen hozzá kíván járulni. A vállalat stratégiájában megnyilvánulnak a fenntarthatósági szempontok.
JAVASLATOK A FENNTARTHATÓSÁGI TELJESÍTMÉNNYEL, TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATBAN
•

Az MVM Vállalatcsoport legfontosabb gazdasági sajátossága, hogy az ellátásbiztonság, tehát a társadalmi cél fontosabb, mint a „profit-maximalizálás”.
Közvetett társadalmi felelősségvállalásként javasoljuk, hogy a vállalatcsoport ezt a hozzáállást jó példaként aktívan terjessze első körben az egyéb
állami tulajdonú cégek között, majd nagyobb körben is.

•

Ezen túl a cég alap (core) tevékenységéből és környezeti kiválóságából
adódóan, és az energiahatékonyság, fenntarthatóság érdekében legyen a
fő előmozdítója az autómegosztásnak, különös tekintettel az elektromos és
plug-in autókra (utazási közösségek támogatása).

•

Javasoljuk, hogy az MVM, mint társadalmilag példamutató, a közösségért
sokat tevő vállalat az első olyan magyar cég legyen, amelynek nyilvános politikája van a vállalaton belüli igazságosság, egyenlőség átláthatóvá tételére,
és később cselekvési terve ennek elérésére (juttatások igazságos elosztása,
minimál bér és felsővezetés kompenzációs csomagjának aránya), valamint
építse be a fenntarthatósági szempontokat a teljesítményértékelésbe.

VÉLEMÉNY
A jelentés a GRI Standards jelentéstételi iránymutatás alapján született, figyelembe véve az energiaiparra és az olaj- és gáziparra vonatkozó szektorspecifikus
kiegészítéseket is. A jelentés megfelel a GRI Standards tartalmi és minőségi
alapelveinek.
A lényeges témák mindegyikében kapunk információt a vezetői szemléletre
vonatkozóan, valamint minden esetben legalább egy specifikus adatközlést is, a
GRI Standards előírásai szerint. Ezen kívül a vállalat olyan adatokat is közöl, amelyeket a GRI nem vár el, ezeket saját „MVM” jelölésű indikátorokkal teszi. Ezek
alapján a jelentés a GRI Standards Alap (Core) szintjén készült, de tartalmában
bőven meghaladja annak minimális előírásait. A minősítés folyamata alatt szúrópróbaszerűen ellenőriztük az alábbi indikátorokat:
301-1 – Felhasznált segéd-és üzemanyagok mennyisége
305-1 – Közvetlen ÜHG kibocsátás
403-4 – A munkahelyi egészség és biztonság kérdéseit érintő,
szakszervezetekkel kötött hivatalos megállapodások
404-2 – A munkavállalók képességei fejlesztését és a váltást segítő
programok
419-1 – Törvények és szabályok megszegése a társadalmi és gazdasági
területen
HK103-1, HK 103-2, HK103-3 indikátorok – Helyi közösségek, mint
lényeges téma
Az integrált jelentés struktúrája, logikája követhető, átlátható. Egyes közérdeklődésre számot tartó témákat, például az atomenergia kérdését az egyértelműség elvének megfelelően kifejezetten közérthetően írja le, valamint tavalyi
javaslatunk alapján az összehasonlíthatóság, mint minőségi alapelv érdekében
az adatokat hosszabb trendekben (minimum 3 év) mutatja be. A minősítés
alatt a jelentés által érintett szakterületek képviselőivel készítettünk interjúkat,
megbizonyosodtunk az adatgyűjtési folyamat valós és releváns voltáról és arról,
hogy a fenntarthatóság szempontjai jelen vannak a vállalat életében.
A munkatársak az etikai rendszert, így az etikai kódexet és a hozzá kapcsolódó

a KÖVET
Stratégiai
Fenntarthatósági
Auditja

JAVASLATOK AZ INTEGRÁLT JELENTÉSSEL, VALAMINT AZ ETIKAI RENDSZERREL KAPCSOLATBAN
•

Az interjúk során pl. az etikai képzésnél és az etikai kódexnél felmerült,
hogy az NKM-nél még más rendszer működik, illetve az etikai biztosság
összetétele nem változott a szervezeti változás óta. Javasoljuk, hogy az
integráció a lehető legkorábban terjedjen ki erre a területre is, kifejezve a
fontosságát.

•

Mivel a jelentés adattartalma jelentősen meghaladja a GRI Alap (Core)
szintet, továbbra is javasoljuk az ún. rés elemzés (gap analízis) elvégzését
GRI Átfogó (Comprehensive) szint eléréséhez.

•

Ahogy arról az interjúk során beszéltünk, egyetértünk azzal a kezdeményezéssel, hogy a GRI szabvány indikátor-struktúrájának megfelelő adatgyűjtési szoftver szülessen a cégnél, megkönnyítve az adatok gyűjtését, kezelését
és feldolgozását.

•

Javasoljuk a következő jelentés előtt a lényegességi elemzés ismételt elvégzését Érintetti fórum keretén belül.

•

Javasoljuk a következő évi jelentésben a 17 Fenntartható Fejlődési Cél (SDG)
összekapcsolását az MVM indikátoraival az SDG indikátorok szintjén is.

•

Javasoljuk az társaság által termelt és szállított villamosenergiára vonatkozó
naprakész üvegházhatású gáz emissziós faktor számítását, használatát és
közérdekű adatként történő közzétételét.

Herner Katalin
ügyvezető igazgató

Prof. Dr. Tóth Gergely
főtitkár

Dr. Győri Zsuzsanna
szakértő

Helyi gazdasági szerep

Környezeti hatások

22-25

Tevékenysége gazdaságilag példamutató, önzetlen. Nem célja a növekedés.
Elfogadja a hosszú távon (>10 év)
megtérülő fenntarthatósági programokat is. Megszűnése, elköltözése
veszteség lenne a helyi közösségnek.

Környezetileg kiváló, túlteljesíti a
követelményeket. Működése példaés értékmutató, tevékenysége, termékei és szolgáltatásai hozzájárulnak
a környezet védelméhez.

Társadalmilag élenjáró, működése és
termékei széles körben szolgálja érintettjei javát, sokat tesz a közösségért,
társadalomért.

Fenntartható és fenntartó, nem
csak példamutató, de pozitív hatása
messze túlnyúlik tevékenységén.

Hazai irányítású. Gazdaságilag kiváló, hosszútávra tervez. Hasznos termékekkel és előnyös piaci szereppel,
gazdaságilag erősíti a társadalmat.

Környezetileg kiváló, "túlteljesíti" a
követelményeket, a környezetbarát
technológia aránya jelentősen nő.
Tevékenysége során szem előtt tartja
a környezeti fenntarthatóságot.

Társadalmilag kiváló, működése és termékei a helyi közösség javát szolgálja.

Fenntartható, gazdaságilag és
környezetileg jól teljesít, társadalmilag
élenjáró, így kiváló.

Gazdaságilag átlagos teljesítményű,
de csak kevés tulajdonos és vevő lát
hasznot, nem teljesen idegen test a
helyi közösségben.

Környezetileg megfelelő, de nem
példamutató, azaz környezeti előírások teljesítésére törekszik, nem pedig
a terhelés minimalizálására. Vannak a
javulásra irányuló programok.

Társadalmilag elfogadható, próbálja az
emberek javát szolgálni, de helyzetéből
(alaptevékenység, nagyság) eredően
még sok a kérdőjel körülötte.

Részben fenntartható, elfogadható,
a gondok nagy része megszűnne, ha
minden cég legalább ilyen lenne.

Gazdaságilag rövidtávon életképes,
de tevékenysége igazságtalan, tucatterméket állít elő, aránytalan hasznot
juttatva keveseknek.

Környezetileg felelőtlen, tevékenysége és termékei indokolatlanul
terhelik a természeti létfenntartó
rendszereket és az egészséget.

Társadalmilag felelőtlen, dolgozóit és
fogyasztóit megkárosítja, hozzájárul a
társadalmi konfliktusokhoz és igazságtalansághoz.

Gazdaságilag életképes, de nem
fenntartható, ha eltűnik, a cég és
terméke nem fog senkinek hiányozni a
haszonélvezőkön kívül.

Gazdaságilag elfogadhatatlan vagy
teljesen életképtelen, másokon
élősködik, nem hoz létre értéket,
vagy illegális tevékenység.

Környezetileg kockázatos és
szabálytalan, súlyosan szennyezi és
rombolja az emberi az egészséget, a
természeti létfenntartó rendszereket.

Társadalmilag elfogadhatatlan, kizsákmányoló, termékei és tevékenysége
károsan befolyásolják az embereket,
bajkeverő vándorcég. Öröm a távozása.

Nem fenntartható, gyors haszonban
gondolkodik. Fel kell számolni vagy
azonnal teljesen átalakítani.

1 Kártevő

gazdaság

F Ü G G E T L E N TA N Ú S Í T Ó L E V É L

INTEGRÁLT JELENTÉS

|

54-65

20 pont

39-53

környezet

Fenntarthatóság összességében

24-38

2 Öncélú

21 pont

Társadalmi felelősség

12-23

3 Megfelelő

társadalom

13-17

4 Közösségi

22 pont

18-21

5 Fenntartó

66-75

pontszám

8-12

Besorolás

4-7

A KÖVET az MVM Csoport fenntarthatósági teljesítményét az alábbiak szerint értékeli:
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RÖVIDÍTÉSEK, MAGYARÁZATOK, DEFINÍCIÓK
aktivitás: az adott anyagmennyiségben másodpercenként végbemenő radioaktív bomlások száma. Egysége a Bq (becquerel). 1 Bq = 1/sec
alállomás: villamos hálózati csomópont. Az azonos feszültségszintű hálózati elemeket az alállomásokban kapcsolókészülékek (megszakítók, szakaszolók, gyűjtősínek) segítségével kötik össze. A különböző feszültségszinteket a transzformátorok itt kapcsolják össze
átvitel: a villamos energia átviteli hálózaton keresztül történő továbbítása

átviteli hálózat: a villamos energia átvitelére szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító és kapcsoló berendezésekkel
együtt
átviteli rendszerirányító (Transmission System Operation,TSO): működési
engedély alapján a magyar átviteli rendszerirányító a MAVIR ZRt.
BAT technológia: elérhető legjobb technika (Best Available Techniques) – Az
egységes környezethasználati (IPPC) engedély egyik elvárása, amely szerint az engedélyes a racionálisan elérhető és bevezethető legjobb technológiát kell, hogy
alkalmazza, amelynek a környezeti terhelése összességében a legkisebb
Big data: nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok és adatállományok, valamint az ezek feldolgozására szolgáló komplex technológiai környezet
Black start (erőmű): külső energiaforrás nélkül is indulni képes (általában tartalék) erőmű
blokklánc: egy elosztott adatbázis, amely egy folyamatosan növekvő, adatblokkokból álló lista nyilvántartását végzi, a hamisítást és módosítást kizáró módon
cloud computing: olyan informatikai szolgáltatások, amelyeket nem egy dedikált hardvereszközön üzemeltetnek, hanem a szolgáltató eszközein elosztva, a
szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a szolgáltatásokat a felhasználók hálózaton keresztül érhetik el, publikus felhő esetében az interneten keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton vagy az interneten
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EDHL: Egységes Döntési Hatásköri Lista

ESZ végárak: energiaszolgáltatói végárak

életciklus (elemzés): egy termék vagy folyamat teljes élettartama alatti környezeti hatások összessége

fogyasztó (igény) oldali befolyásolás (DSM – Demand Side Management):
az energiafogyasztási szerkezet (az energiafogyasztás időbeli eloszlásának) befolyásolása, pl. a fogyasztási csúcsok csökkentése érdekében (tarifával, központi szabályozással)

elismert vállalatcsoport: az összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére
kötelezett, legalább egy uralkodó tag és legalább három, az uralkodó tag által ellenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben meghatározott, egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés
Elosztó hálózat üzemeltető (Distribution System Operator – DSO): A Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján a villamos energia,
valamint gáz elosztását végző társaság, mely tevékenységi területén felelős az elosztáson túl a hálózatfejlesztésért, üzemeltetésért, karbantartásért is.

fűtőerőmű: olyan hőerőmű, amely a hőszolgáltatás mellett villamos energiát is
termel. Elsősorban városokban vagy ipari körzetekben létesítik, ahol kommunális
vagy ipari célú hőigény jelentkezik. Előnye, hogy a kapcsolt termelés összhatásfoka magasabb, mintha a két terméket külön állítanák elő

Energia Teljesítmény Mutató: energetikai irányítási rendszer eleme, egy szervezet energiafelhasználását, vagy - hatékonyságát mérő önkéntes(en megállapított), mérhető érték
Energiairányítási rendszer: az energiafelhasználáshoz, energiagazdálkodáshoz
kapcsolódó tényezők és feladatok optimalizálására, műszaki szempontú energetikai vizsgálatok és mérések lefolytatására, a munkatársak energiatudatosságának
növelésére, a folyamatos energetikai fejlesztésre és végső soron a szervezet energia fogyasztásának csökkentésére kialakított irányítási rendszer
Érintetti Fórum: az első színtere annak a hosszú távú érintetti párbeszédnek,
amelyben éves szinten lehetőség nyílik az MVM Zrt. fenntarthatósági teljesítményének bemutatására, lényeges ügyeinek revideálására a GRI Standards jelentéstételi folyamatban meghatározott követelmények szerint
értéklánc: az értéket létrehozó fő tevékenység(ek) és azt szolgáló kiegészítő tevékenység(ek) összekapcsolódása
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gázturbinás erőmű: a gázturbinás erőműben a generátort forgató turbinát a tüzelőanyag elégetésekor keletkező forró gázok közvetlenül, közbenső gőztermelés
nélkül hajtják meg
INES: International Nuclear Event Scale (Nemzetközi Nukleáris Esemény Skála) –
Az atomerőművek által jelentett események, üzemzavarok és balesetek biztonsági besorolása
internet of things: a „dolgok internete” az egyedileg azonosítható fizikai objektumok, eszközök összekapcsolása az interneten keresztül, vagy egy az internethez
hasonló struktúrában
K+F: Kutatás és Fejlesztés
kapcsolt villamosenergia- és hőtermelés (kapcsolt termelés): Villamos energia és hő előállítása ugyanazon energiatermelő egységben. A kapcsolt termeléssel csökken az energia-felhasználás és a káros anyagok kibocsátás
kármentesítés: Környezetszennyezést követően a talajban és/vagy a felszín alatti vizekben visszamaradt szennyeződés felmérése, a szennyeződés mértékének
meghatározása és a környezeti károk mérséklését, illetve felszámolását célzó tevékenység(sorozat)
kogenerációs blokk: lásd fűtőerőmű

meg és villamos áramot termel, de hőszolgáltatásra is hasznosítható. A kombinált
ciklusú erőművek hatásfoka kedvezőbb, mint a hagyományos hőerőműveké
kompetencia (modell): egy munkakör vagy munkafolyamat ellátásához szükséges képességek és személyes karakterek meghatározása
konszolidáció: több, azonos tulajdonosi körhöz tartozó társaság összevont (konszolidált) éves beszámolójának összeállításához szükséges számviteli eljárás, módszertan
Környezetközpontú Irányítási Rendszer: egy szervezet (cég) belső irányítási
rendszerének a környezettel, a környezetvédelemmel kapcsolatos része. Jellemzően az MSZ EN ISO 14001:2015 szabványon alapul
közös vezetésű vállalkozás: az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy (vagy
több) másik vállalkozás az anyavállalat szerinti jogosultságokkal paritásos alapon
- legalább 33 százalékos szavazati aránnyal - rendelkezik. A közös vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják
Lényegességi mátrix: lényegességi szempontok ábrázolása külső és belső érintett felek szempontjából
MEB irányítási rendszer: munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási
rendszer

kollektív szerződés: munkáltató(k) és a munkavállalók érdekeit képviselő szervezet(ek), szakszervezet(ek) között a munkaviszonyt szabályozó, jogokat és kötelezettségeket megállapító szerződés

méretgazdaságos(ság): egy termék (szolgáltatás) előállítási mennyiségének a
termelési költségre vetített optimuma

kombinált ciklusú erőmű: A gázturbinás erőmű egyik fajtája. A kombinált ciklusú erőműben a gázturbinából kiáramló forró füstgázt hőhasznosító kazánba vezetik, és hőenergiáját felhasználva gőzt termelnek. Az így kapott gőz turbinát hajt

okosmérés: a fogyasztást (annak pillanatnyi értékét) folyamatosan mérő, azt az
adatközpontba visszajelző eszköz. Főbb előnyei a fogyasztás nyomon követhetősége, a tarifálás és a számlázás megkönnyítése
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paritásos munkavédelem (-i testület): a munkavédelmi képviselőket és a munkáltatókat egyaránt magába foglaló, munkavédelmi kérdésekben illetékes testület

SAP SRM: Supplier Relationship Manager - az SAP egyik újabb modulja/alkalmazása, az e-business, internetre épülő üzleti alkalmazás/megoldás jelentése

rekultiváció: egy terület használat és/vagy környezetszennyezés utáni, eredeti
(természetes) állapotának visszaállítása

SAP Tanulmányi portál: oktatási webes felület a dolgozók részére
VEASZ-ár: Villamos Energia Adásvételi Szerződésben meghatározott ár

rendszerirányítás: a villamosenergia-rendszer üzemének folyamatos felügyelete. Fő feladata a villamosenergia-rendszerben a felhasználás és termelés egyensúlyának állandó biztosítása (ellátásbiztonság)
rulírozó forint klubhitel szerződés: egy több pénzintézetből álló finanszírozói
klub által biztosított, tetszőleges céllal felhasználható, rugalmasan lehívható és
törleszthető hitelkeret kapcsán megkötött szerződés
SAP: a világ egyik vezető integrált vállalatirányítási rendszere. Eredeti neve „Systemanalyse und Programmentwicklung”, jelentése „rendszerelemzés és programfejlesztés”. Újabb neve „Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung”, jelentése: Rendszerek, alkalmazások és termékek az adatfeldolgozásban
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villamosenergia-rendszer: a rendszerirányító által irányított erőművek, átviteli
és elosztó hálózatok összessége
WBCSD GHG Protocol: World Business Council for Sustainable Development
Greenhouse Gases Protocol (www.ghgprotocol.org)
zsinóráram: folyamatosan (24 órában) rendelkezésre álló áram (ellentétben a
csúcsidőszakban rendelkezésre álló kapacitással). Termelői jellemzően a nagy (pl.
atom-) erőművek
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Baranyi Krisztián

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Fehér Alexandra

MVM Zrt.

Dr. Bársony Balázs

MFGK Zrt.

Feil Ferenc

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Bartusné Czalbert Mária Viktória

MVM Zrt.

Fink Gábor

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Bencze János

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Fluck Benedek

MVM Zrt.

Bertalan Zsolt

MVM Zrt.

Fodor Zoltán

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Bólyáné Krajnyák Mónika

MVM Zrt.

Fraknói Gyuláné

MAVIR ZRt.

Borbély Zsolt

MVM MIFU Kft.

Frang Bálint

NKM Csoport

Bucsi Zoltán

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

Frányó István

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Budavári Tamás János

MVM Zrt.

Frey István

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Bús Nikoletta

MVM OVIT Zrt.

Fülöp Annamária

MVM Zrt.

Czakó Gábor

NKM Csoport

Gaál József

MVM Zöld Generáció Kft.

Czakó Roland

MFGT

Gémes Anna

MVM Zrt.

Dr. Czirbus Tamás Bálint

MVM Zrt.

Gombkötő Zsuzsanna

NÜSZ Zrt.

Csanádi András

ATOMIX Kft.

Gombor Melinda

MVM Zrt.

Cseh Margit

MVM NET Zrt.

Goór Mária

MVM Partner Zrt.

Dr. Cseh Tamás Zoltán

MVM Zrt.

Göttli Józsefné

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Csép Balázs

MVM Zrt.

Gráczia Judit

MVM OVIT Zrt.

Csomai Kamilla

MAVIR ZRt.

Grassalkovich Anna Tímea

MVM Zrt.
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Greff Katalin

MVM GTER Zrt.

Ligetvári Péter

MVM Zrt.

Gurzó Tamás

Magyar Földgáztároló Zrt.

Lugosi Krisztián

MVM Zrt.

Guszter Gabriella

MVM Zrt.

Majkut Milán

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Gyurity Szvetlána

MVM Zrt.

Márkus György

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Kft.

Harmatos Magdolna

MVM Zrt.

Márton István

Smart Future Lab Zrt.

Herceg Brigitta

MVM Partner Zrt.

Merhautné Kozma Veronika

Vértesi Erőmű Zrt.

Hiezl Gábor

NKM Csoport

Móczár Sándor

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Kft.

Holczman Zoltán

MVM Zrt.

Mörcz Andrea

MVM Zrt.

Holló Vilmos

MVM Zrt.

Neer András

MAVIR ZRt.

Horváth Anna

MVM OVIT Zrt.

Nemes Attila

MVM Zrt.

Horváth Kinga

MAVIR ZRt.

Németh Anikó

MVM Zrt.

Horváth Tamás

MVM BSZK Zrt.

Németh Rita

MVM Zrt.

Iványi Krisztina

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Nickl László

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Jákó Eszter Júlia

MVM Zrt.

Ördög András Zoltán

Nemzeti Üzleti Szolgáltató Kft.

Job Viktor

Rába Energiaszolgáltató Kft.

Pálla Gábor Ödön

Római Irodaház Kft.

Juhász Nóra Edit

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Dr. Panyi Miklós

MVM Zrt.

Juhász Sándor

MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.

Pécsi Zsolt

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kis György

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Pelle Balázs

MVM Zrt.

Dr. Kiss Csaba

MVM Zrt.

Petró Zsófia

MVMI Zrt.

Knollmajer Tamás

MVM Zrt.

Pintér Dávid

MVM ERBE Zrt.

Kóbor György

MVM Zrt.

Pipicz Mihály

NKM Csoport

Kotán Attila

MAVIR ZRt.

Rabi Veronika Blanka

NKM Csoport

Kovács Andrea

MVM Zrt.

Rádli Erzsébet

MVM Zrt.

Kovács Mária

Rába Energiaszolgáltató Kft.

Rák Aida

MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.

Kovács Máté

MVM Zrt.

Reisz Attila

MVM Future S.R.L.

Kovács Péter

MAVIR ZRt.

Révész Zsuzsanna Márta

MVM Zöld Generáció Kft.

Kovács Viktória

MVM Zrt.

Riesz Bíbor

MFGK Zrt.

Kozma-Sóthy Szabina

MVM Zrt.

Rudi Zsuzsanna

MVM ERBE Zrt.

Kőfalusi Viktor

MVM Zöld Generáció Kft.

Sallai Orsolya

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Kuttor Ágnes

MVM MIFŰ Kft.

Sándor László

MVM GTER Zrt.

Dr. Láda Zsuzsa

MVM Zrt.

Schneider Tamás

MVM NET Zrt.

Latorcai Zsombor Lóránd

MVM Zrt.

Dr. Simonyi Andrea

MVM Zrt.
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Slezsákné Rajzer Ibolya

MVM Zrt.

Tárnok László

MVM Zrt.

Smaus-Novák János

MVM MIFU Kft.

Dr. Tenk László

MVM Zrt.

Somogyi Andrea Katalin

MVM BSZK Zrt.

Téren Róbert Ferenc

MVM NET Zrt.

Sőrés Péter Márk

MVM Zrt.

Todero Szilvia Ivett

MVM Zrt.

Stolczenbachné Nagy Krisztina

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tokai Magdolna

MVM Zrt.

Sum János Szilárd

MVM Zrt.

Tóth Gábor

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Szabó-Nyakas Zsolt Csaba

MVM Zrt

Tóth Márton

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Szabó Viktória

MVM Zrt.

Dr. Tóth Szabolcs

MVM Zrt.

Számel Péter

MVM Zrt.

Vajna Zoltán

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Dr. Száraz Attila Zsolt

MVM Zrt.

Varga Ádám

MVM Zrt.

Szegediné Szabó Katalin

Vértesi Erőmű Zrt.

Varga László

MVM Zöld Generáció Kft..

Szentpéteri Zsuzsanna

MVM Zöld Generáció Kft.

Vargáné Berze Ágnes

Vértesi Erőmű Zrt.

Dr. Szimandl Regina

MVM Zrt.

Velez Tamás

MVM Zrt.

Szlávecz Alíz

MAVIR ZRt.

Vladár Sándor

MVM Zrt.

Szoboszlai Beáta

MVM Zrt.

Zámbó Balázs

MVM Zrt.

Szücs Gábor

ATOMIX Kft.

Zsuppányi Zsolt

MVM Zrt.

Szűcs Péter

MVM Zrt.
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VÁLASZLAP
MVM Csoport – Integrált Jelentés – 2018
Címzett: Latorcai Zsombor Lóránd, EBKM igazgató

Küldő:

               

E-mail: mvm@mvm.hu

Dátum:

               

Tárgy:

MVM Csoport 2018. évi Integrált Jelentés

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy érdeklődésével megtisztelte kiadványunkat. Véleménye fontos számunkra, hogy továbbfejlesszük jelentésünket, ezért szívesen vesszük észrevételeit.
Köszönettel,
MVM Csoport

Nagyon jó

Jó

Közepes

Elfogadható

Gyenge

A jelentés információtartalma
A jelentés közérthetősége

Fejlesztendő területek, megjegyzések, további témajavaslatok:
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