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Tisztelt Osztályvezető Úr! 

 

2017. november 29-én részt vettünk az MVM 2016. évre vonatkozó integrált Jelentésével1 

kapcsolatban tartott fórumon. Ezúton is köszönjük a meghívást a fórumra, és jelen levelünkben Önt 

közvetlenül is tájékoztatjuk a fórumon előadott kérdéseinkről, javaslatainkról. 

Elöljáróban arra szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a Levegő Munkacsoport felelős társadalmi 

szervezetként rendszeresen véleményt nyilvánít a környezetvédelemmel, éghajlatváltozással, 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben. Állásfoglalásait a napi politikától függetlenül, 

kizárólag az általa képviselt szakmai szempontok alapján fogalmazza meg. Ahhoz, hogy be tudjuk 

tölteni küldetésünket, elvárjuk, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatásokat 

megkapjuk, illetve hogy részt vehessünk az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken. 

Fontosnak tartjuk, hogy az MVM Csoport mint a magyar energetika egyik meghatározó szereplője a 

fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve tevékenykedjen. Tekintettel arra, hogy a Csoport 

tulajdonosa az állam, az MVM Csoport nemzeti stratégiai feladatok végrehajtásában is részt kell 

vállaljon. 

A 2016-os Integrált Jelentés számos üdvözlendő fejleményről számol be. Jelen levelünkben a 

Jelentésben nem teljesen tisztázott kérdéseinket foglaljuk össze, és javaslatokat fogalmazunk meg, 

témacsoportok szerint. 

1. Az ország energia- és klímapolitikájának alakítása 

Szükségesnek tartjuk, hogy az MVM progresszív módon vegyen részt Magyarország energia- és 

klímapolitikájának alakításában. Ehhez MVM-en belül rendelkezésre állnak egyrészt a kapacitások, 

másrészt a politikák végrehajtásához szükséges eszközök. A kérdés aktualitását kiemeli, hogy 2018-

ban az EU tagállamai 10 évre szóló energia- és klímaterveket kell készítsenek, összhangban az Unió 

2030-ra elhatározott klímapolitikai célkitűzéseivel.  

Miként segíti elő az MVM Csoport, hogy Magyarország energia- és klímapolitikája a valóságban is 

megfeleljen az Európai Unió tagállamai által közösen elfogadott célkitűzéseknek?  

                                                           
1 http://mvm.hu/download/MVM-Integralt-jelentes-2016.pdf  
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2. Az energiahatékonyság javítása 

Az MVM Csoport belső, üzemi energiahatékonyságának javítása mellett véleményünk szerint az 

MVM Csoportnak komoly szerepet kell játszania a fogyasztói oldali energiahatékonyság 

ösztönzésében. 

Miként ösztönzi az MVM a fogyasztók energiahatékonyságát? Tervezi-e az MVM, hogy megjelenik 

a fogyasztói válaszadás (Demand Response) piacán, és ha igen, akkor hogyan? 

3. Korszerű energiapiaci tevékenységek 

Az Európai Bizottság 2020 utáni időszakra vonatkozó klímapolitikai javaslatai, az ún. Téli Csomag 

egyebek mellett szorgalmazza az aggregátorok és az energiaszövetkezetek létrehozását. Bár ezek 

fogyasztói oldali tevékenységek, Európa több országában a szolgáltatók is részt vesznek ennek a 

piacnak a fejlesztésében. Tervez-e ilyet az MVM? 

4. Több megújuló energia termelése  

Az energiahatékonyság javítása után a legfontosabb klímastratégiai eszköz a megújuló 

energiaforrások fokozott használata. Üdvözöljük, hogy az MVM stratégiai céljai között szerepelteti a 

megújuló energiatermelést. Konkrétan milyen jelenlegi és tervezett fejlesztésekről van szó, és ezek 

megvalósítása milyen időtávban várható? 

5. Az időjárásfüggő áramtermelők integrációja 

Az MVM a MAVIR és az MVM Partner tulajdonosaként sokat tehet azért, hogy a megújuló 

áramtermelőket, ezen belül az időjárásfüggő termelőket műszaki és kereskedelmi oldalon is 

integrálni lehessen a villamosenergia-ellátó rendszerbe. Mit tervez az MVM annak érdekében, hogy 

az átviteli rendszerbe építsenek be a rendszer rugalmasságát jelentősen fokozó elemeket, például 

villamosenergia-tárolókat, és kereskedelmi eszközökkel, például időfüggő tarifákkal is segítsék az 

időjárásfüggő termelők piacra jutását?  

6. Áramból gáz 

Korábbi sajtóhírek szerint az MVM belevágott egy áramból gáz típusú fejlesztésbe, mely az 

időszakosan jelentkező megújuló áramtöbblet levezetésére lehet alkalmas. Hol tart ez a fejlesztés, és 

milyen eredmények várhatók? 

7. Okos mérés 

A változékony termelés integrálását is segíthetik az okos mérők. Szervezetünk nem tartja célszerűnek 

az okos mérők teljeskörű bevezetését, de úgy gondoljuk, hogy létezik egy olyan fogyasztói kör, 

melynél az okos mérés a hozzá kapcsolt időfüggő tarifával és energiagazdálkodási eszközökkel 

alkalmas lehet rugalmasabb fogyasztás megvalósítására. Ezen a téren mik az MVM tervei? 

8. E-mobilitás 

A Levegő Munkacsoport szorgalmazza az elektromos gépjárművek fokozott használatát a közautók 

(autómegosztás) terén, a tömegközlekedésben, valamint a településeken belüli szállításban. Szintén 
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szorgalmazzuk a két- és háromkerekű könnyű elektromos járművek elterjesztését a személy- és 

teherszállításban.2 Az MVM milyen szerepet vállal ezeknek a céloknak a megvalósításában?  

9. A Mátrai Erőmű szerepe 

A Mátrai Erőmű (ME) az ország legnagyobb üvegházgáz-kibocsátója és az egyik legnagyobb 

környezetszennyezője. Az Erőmű biztosan nem felel meg egyebek mellett a közelmúltban kiadott 

Legjobb Elérhető Technikák Referencia Dokumentumokban (BREF) meghatározott 

követelményeknek. Az Erőmű a hírek szerint különböző hulladékokat is éget. Miként tervezi az MVM 

az ME jövőjét? 

10. Lignit lakossági értékesítése 

A ME által évente a lakosság részére értékesített mintegy 350 ezer tonna lignit a helyi légszennyezés 

jelentős forrása.  Ennek számításba vételével a kén-dioxid- és porkibocsátás egy nagyságrenddel 

nagyobb, mint ami az Integrált Jelentésben szerepel. Véleményünk szerint ezért a lignit értékesítését 

a lakosság részére haladéktalanul be kell szüntetni.3 Egyetért-e ezzel az MVM, és ha igen, mit tervez 

a megvalósításra? 

11.  A terrorveszély csökkentése 

Az MVM Csoport 2016. évre vonatkozó Integrált Jelentésében a következőket olvashatjuk: „A 

villamosenergia-rendszer tekintetében mind a hazai, mind a nemzetközi szakértők lehetséges 

terrorista célpontként jelölik meg a villamos energiát termelő erőműveket, az átviteli és elosztó 

hálózatokat és az alállomásokat. Ennek egyszerű oka, hogy a rendszer műszaki, földrajzi adottságaiból 

fakadóan: 

–– könnyű a támadás megvalósítása, 

–– kiterjedt károsító hatás érhető el, ugyanakkor 

–– nehéz és hosszadalmas a helyreállítás. 

… A magas védelmi igényt jeleníti meg Magyarország Kormányának 3002/2004. számú határozata is, 

amely az MVM Társaságcsoport létesítményeit a terrorcselekmények szempontjából az ország 

leginkább veszélyeztetett objektumai körébe sorolta.”  

Az említett létesítményfajtákban kibertámadással súlyos károkat lehet okozni még távoli országokból 

is, amire már több külföldi példa is volt.4 Ez ellen szinte lehetetlen védekezni. Ezért – véleményünk 

szerint – a kevés helyre összpontosított hatalmas áramtermelő létesítmények helyett a 

nagymértékben decentralizált termelést kellene előnyben részesíteni. Mi erről az MVM álláspontja? 

12. Együttműködés civil szervezetekkel 

Az MVM Csoport 2016. évre vonatkozó Integrált Jelentésében a következőket olvashatjuk: „Az MVM 

Csoport szponzoráltjaitól megköveteli, hogy személyük, illetve az általuk rendezett 

                                                           
2 Ld. https://www.levego.hu/hirek/lesz-e-kormanyhatarozat-az-elektromos-ketkerekuekrol/  
 
3 https://www.levego.hu/kapcsolodo-anyagok/lignitarusitassal-az-egeszsegunkre-tor-a-matrai-eromu/ 
https://www.levego.hu/hirek/2017/02/lignit-a-szamok-nem-igazoljak-lazar-janos-erveleset 
 
4 Ld. például: 
http://24.hu/tech/2017/06/27/uj-brutalis-kibertamadas-kenyszeriti-terdre-europat/  
http://index.hu/kulfold/2011/04/17/fereg_tamadja_az_irani_atomletesitmenyeket/  
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rendezvények/megjelentetett kiadványok mindennemű politikai állásfoglalástól mentesek legyenek, 

azaz az MVM Zrt., illetve csoporttagjai nevét és személyét a szponzorált semmiféle politikai 

hovatartozást nyilvánítóprogrammal vagy eseménnyel ne hozza összefüggésbe, annak teret ne adjon. 

Az MVM Csoport CSR, támogatási és szponzorációs tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a 

diszkriminációmentességet. Egyetlen pályázónak, ügynek, kezdeményezésnek sem származhat sem 

előnye, sem hátránya a neméből, életkorából, bőrszínéből, vallásából, politikai vagy morális 

meggyőződéséből.” 

A fentieket is figyelembe véve milyen konkrét kritériumok alapján tervezi támogatni a jövőben a 

civil szervezetek munkáját az MVM, illetve működik majd velük együtt, különös tekintettel a 

környezetvédelmi civil szervezetekre?  

Az Integrált Jelentés részben tájékoztat arról, hogy milyen támogatásokat nyújtott az MVM, de ez a 

tájékoztatás nem tűnik teljesnek – annál is inkább, mert sem a Jelentésben, sem az MVM honlapján 

nem találtunk semmilyen tájékoztatást arról, hogy a Jelentés teljes körűen felsorolta-e a támogatott 

programokat, sem arról, mekkora összeggel támogatta ezeket a programokat.  

Tervezi az MVM, hogy a következő évi integrált jelentésében tételesen is felsorolja az összes 

támogatott programot a támogatási összeggel és támogatott program során elért eredményekkel 

együtt? 

 

 

Szíves válaszukat várva, üdvözlettel: 

 

Lukács András 

elnök 
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