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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Nagy örömömre szolgál, hogy megoszthatom Önökkel a Mátrai Erőmű, az ELMŰ-ÉMÁSZ és
a FŐGÁZ első közös Fenntarthatósági Jelentését. A felelősségvállalás régóta tevékenységünk
szerves része, ebből kifolyólag ezen erőfeszítéseink, eredményeink jelen összefoglalását
fontos mérföldkőnek tekintjük. A Jelentés az elmúlt évben a fenntartható fejlődés érdekében
tett legfontosabb lépéseket emeli ki. A vállalatok munkáján keresztül az ágazat majd’ minden
területe bemutatásra kerül, mint például a szénbányászat, az energiatermelés, az áram- és
gázelosztás valamint az értékesítés.
Mindenekelőtt legfőbb küldetésünknek tartjuk, hogy korunk gyorsan változó világában
ügyfeleink igényének a lehető legjobban megfeleljünk. Meggyőződésünk, hogy kitűnő ké
pességű, odaadó munkatársaink üzleti sikereink nélkülözhetetlen főszereplői. A munkavállalók különbözőségében rejlő lehetőségeket felismerve különös hangsúlyt fektetünk Sokszí
nűségi Programunk megvalósítására. Jövőbeni eredményességünkhöz elengedhetetlennek
tartjuk kollégáink folyamatos fejlesztését, motiváltságuk és jólétük növelését.
Miközben gazdasági kiválóságra törekszünk, igyekszünk csökkenteni növekedésünk környezeti
hatásait, és növelni annak ügyfeleinkre és az egész társadalomra való kedvező befolyását.
Így kívánunk egyensúlyt teremteni a fenntarthatóság érintett területei, a környezet, társa
dalom, dolgozók, ügyfelek és cégünk tevékenysége között.
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Ugyanúgy, ahogy jövőnk szempontjából a fenntarthatóság kulcsfontosságú, az innovációt és
energiahatékonyságot szintén alapelvünknek tekintjük. Az E-mobilitás és a nagynyomású földgáz
alapú közlekedés elterjesztésében végzett tevékenységünk kiválóan példázza az új technológiák
iránti elkötelezettségünket. Minél nagyobb hatékonyságra törekszünk a teljes értékteremtési
lánc mentén – a termeléstől kezdve az elosztáson át egészen a felhasználásig. Az erőmű hatásfokjavítását, a hálózati veszteségek csökkentését és saját energiafogyasztásunk ökológiai lábnyomának mérséklését egyaránt prioritásként kezeljük. Emellett támogatjuk ügyfeleinket és a
közösségeket energiafogyasztásuk ésszerűsítésében, elősegítve a hatékonyabb energiafelhasználást.
Bízom benne, hogy Jelentésünket olvasva közelebbről megismerik vállalatainkat, eredményeinket,
a felmerülő kihívásokat és azt az irányt, melyen a továbbiakban haladni kívánunk.
A jövőben rendszeresen szeretnénk Önöket tájékoztatni a fenntarthatóság érdekében végzett
tevékenységünkről.

Budapest, 2012. július 5.

Dr. Marie-Theres Thiell
az ügyvezetés elnöke
RWE Hungária
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BEMUTATKOZÁS
•
•
•
•

A helyi energiaipar jelentős szereplője
Mátrai Erőmű: széntüzelésű és az ország legnagyobb zöldenergia termelője
ELMŰ-ÉMÁSZ: az első zöld áramot értékesítő energiaszolgáltató Magyarországon
FŐGÁZ: budapesti gázelosztás és -értékesítés országszerte
RWE Hungária
Az esseni székhelyű RWE Európa egyik vezető áram- és gázszolgáltatója, mely 1995-ben lépett
a magyar piacra. Azóta igen erős pozíciót sikerült elérnie, helyi vállalatai az ország energiaipará
nak jelentős szereplői. Az RWE Csoport Magyarország legjelentősebb külföldi tőkebefektetői
közé tartozik. Az ELMŰ, az ÉMÁSZ és a Mátrai Erőmű többségi tulajdonosaként meghatározó
piaci szereplője az ország villamosenergia-iparának. A gázszolgáltatás területén a FŐGÁZ-ban
érdekelt.
A Jelentés az előbb említett, eltérő tulajdonosi szerkezetű, de az RWE-hez tartozó vállalatok, a
Mátrai Erőmű, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport és a FŐGÁZ eredményeit mutatja be.

Mátrai Erőmű
Az ország legnagyobb széntüzelésű erőműve, a Mátrai Erőmű igen jelentős szerepet tölt be a
magyar villamosenergia-rendszerben. A Visonta térségében található lignitmezőre alapozva a
mai Mátrai Erőmű építése 1965-ben kezdődött el. Az öt, lignit tüzelőanyaggal működő, összesen
836 MW kapacitású egység mellé 2007-re két előtét-gázturbina és egy kiegészítő hűtőrendszer
került beépítésre, melyekkel az erőmű együttes kapacitása 950 MW-ra nőtt. Ezzel a teljesítőképes
séggel a magyar villamosenergia-rendszer teljesítményének 14%-át, termelésének 18,5%-át biz
tosítja a társaság.
A Mátra alapvetően lignittüzelésű erőmű, mely a tüzelőanyagot a visontai és bükkábrányi külfejtéses bányáiból szállítja be. Emellett 10%-ban hasznosít növényi eredetű biomasszát, illetve
körülbelül 4%-ban használ fel tüzelőanyagként gázt az előtét gázturbinák üzemeltetéséhez. A
társaság 2011-ben 347 ezer tonna megújuló energiaforrást (biomasszát) használt fel villamos
energia előállításához. 455 GWh megújuló energia termelésével a legnagyobb zöldáram termelőként a magyarországi megújuló energia-termelés közel felét biztosította. Ökológiai szempont
ból hasonló jelentőséggel bírt a 2000-ben üzembe helyezett füstgáz-kéntelenítő rendszer, mely
akkor a régió legjelentősebb környezetvédelmi beruházásának számított.
Az RWE a részvények 51%-ának birtokában a Mátrai Erőmű többségi tulajdonosa.
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ELMŰ-ÉMÁSZ
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Magyarország egyik legnagyobb vállalatcsoportja. A több
mint százéves múltra visszatekintő Budapesti Elektromos Művek (ELMŰ) és Észak-magyarországi
Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) előkelő helyen szerepelnek mind a magyar vállalatok Top 200-as, mind
pedig a hazai áramkereskedők Top 10-es listáján. Az 1893. óta működő ELMŰ az ország legnagyobb
áramkereskedője és -elosztója. Egyetemes szolgáltatóként Budapesten és környékén 1,45 millió
lakossági fogyasztót, valamint kis- és középvállalatot lát el villamos energiával, emellett több
tízezer üzleti ügyfél szabadpiaci értékesítési partnere.
Társvállalata, az ÉMÁSZ az észak-magyarországi régióban több mint 700 000 ügyfélnek biztosít
magas színvonalú áramellátást, az ELMŰ-höz hasonlóan egyetemes szolgáltatói és energiakeres
kedői minőségében egyaránt. A Magyar Áramszolgáltató (MÁSZ) szerzi be az energiát a teljes
vállalatcsoport részére, valamint ellátja a szabad piaci ügyfelek jelentős részét. Az ELMŰ és az
ÉMÁSZ tőzsdén jegyzett vállalatok, és részvényeik 55% illetve 54%-a tartozik az RWE-hez.
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Összesen 3 000 munkavállaló segíti a Társaságcsoportot céljai elérésében, hogy óriási szakértelmére és a magyar energiapiacon szerzett tapasztalatára támaszkodva ügyfeleinek megbízható,
minőségi áramszolgáltatást nyújthasson.
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FŐGÁZ
A budapesti székhelyű FŐGÁZ története több mint 150 évre, 1856-ig nyúlik vissza. Ekkor indult
el a vezetékes gázszolgáltatás Budapesten. A FŐGÁZ cégcsoport többéves, országos gázkereskedelmi tevékenységével és egyetemes szolgáltatói tapasztalatával biztosítja ügyfelei számára
a színvonalas és folyamatos energiaszolgáltatást. A vállalat több mint 800 000 fogyasztó energia
igényét elégíti ki nap, mint nap. Budapest mellett immár országosan tíz különböző megyében
szolgáltat a vállalat. A szabadpiacon 2010-ben vált országos szolgáltatóvá. A FŐGÁZ sikeres, a
piaci liberalizáció kezdete óta folyamatosan stabilan, eredményesen működő vállalatcsoport.
A társaság 50%-át és további két részvényét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonolja, míg több
mint 49,8% a nemzetközi hátteret biztosító RWE kezében van. A két főrészvényes stratégiai
partnerként tekint egymásra.
A stabil és átlátható tulajdonosi szerkezet, a szakmai felkészültség, a hazai kötődés és a nemzetközi tulajdonosi háttér a FŐGÁZ fontos értékei.
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FŐ ÉRTÉKEK
•
•
•
•

Megbízhatóság
Sokszínűség
Ügyfélorientáltság
Fenntarthatóság
Az RWE Hungária hosszú távú célkitűzése, hogy Magyarország vezető energiaszolgáltatója legyen –
az energiaforrásoktól egészen a végfelhasználókig.
A vállalat stratégiáját és napi tevékenységét az alábbi négy fő érték határozza meg:

• Az eszközök szakszerű és hosszú távú kezelésével
• Az érintett partnerekkel kölcsönösen előnyös, komoly kapcsolatban
MEGBÍZHATÓSÁG
• Az értéklánc egészét lefedve
• A gázüzletág erősítésével
SOKSZÍNŰSÉG

• Regionális terjeszkedéssel

• Kiváló szolgáltatásokkal
• Kedvező ár-érték aránnyal
ÜGYFÉLORIENTÁLTSÁG

• Innovációval

• Környezetbarát magatartással
• Energiahatékonysággal
FENNTARTHATÓSÁG

• Több “zöld” energiával

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS
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ÜZLETI KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZSTRATÉGIÁK
•
•
•
•

CO2 elosztás változó szabályozása – Megnövelt belső hatékonyság, rugalmasság
Környezetvédelmi, társadalmi elvárások – Az ország “zöld” energiaszolgáltatója
Gazdasági helyzet, szabályozási nyomás – Új technológiák
Növekvő verseny a szabadpiacon – továbbra is magas színvonalú szolgáltatás
Mátrai Erőmű
A Mátrai Erőmű üzletpolitikájának lényege, hogy a saját visontai és bükkábrányi bányáiból
kinyert tüzelőanyag felhasználásával és magasan képzett helyi munkaerő segítségével előállított
villamos energiát megbízhatóan és hosszú távon fenntarthatóan biztosítsa. Az erőmű jövőbeni
működését leginkább az Európai Unió klímapolitikája befolyásolja, amely szerint 2013-tól a kibo
csátásának megfelelő széndioxid kvótamennyiséget 100%-ban meg kell vásárolnia.
A társaság üzletmenetére ezért nagy hatással van a CO2 kvótaárak alakulása, melynek következ
tében jelentős költségnövekedés várható. A vállalat belső hatékonyságának, rugalmasságának
növelésével és a fix-változó költségek arányának a változók irányába történő eltolásával megkezdte az új üzleti környezetre való felkészülést.
A környezetvédelmi feltételek szigorodásával együtt a társaság maximálisan törekszik az előírásoknak megfelelő üzemre. Saját kibocsátását nem csak a pontforrásoknál, hanem a környező
településeken is folyamatosan méri. A légszennyezésének csökkentésére kéntelenítőt és szűrőrendszert működtet már a ’90-es évek óta, és biomassza együttégetéssel ellensúlyozza a kibocsá
tott CO2 mennyiségét. Az erőmű üzemeltetésének rugalmasságát segíti, hogy a CO2 kvótaáraktól függően a biomassza együttégetés aránya könnyen módosítható.
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A magyar és Európai Uniós jogszabályi környezethez igazodóan változnak az engedélyezési folya
matok. A környezettel való párbeszéd egyre nagyobb fontosságot nyer a társaság tevékenysége
kapcsán. Tekintettel a bányák és az erőmű környezetre gyakorolt hatására, a vállalat mindent
elkövet, hogy a helyi közösségekkel harmonikus kapcsolatot ápoljon. A társaság kedvezőbb meg
ítélését erősíti a környező települések jólétéhez nagymértékben hozzájáruló helyi iparűzési adó
fizetése, a rekultivált területek lakossági igények szerinti hasznosítása, a lakosságnak kedvező
áron biztosított lignit, valamint a nehéz helyzetbe kerülő személyek és önkormányzatok egyedi
támogatása is.

ELMŰ-ÉMÁSZ
A magyar energiaipart 2011-ben jellemző kedvezőtlen gazdasági környezet, a gyorsan változó
szabályozási gyakorlat, valamint a piaci verseny erősödése proaktív, a változásokra reagálni képes
és innovatív szemléletet tett szükségessé.
A válságból való kilábalás elhúzódása és az ország eladósodottsága a belföldi fogyasztásnöveke
dést csökkentette, míg a fogyasztók árérzékenységét megemelte. A lakosság terheinek mérséklését célként kitűző kormányzat igyekezett a helyzetet az energiaszektorban bevezetett különadó
val és az árakra nehezedő szabályozási nyomással enyhíteni. Ezzel párhuzamosan egyre fokozódott
a piaci verseny. E viharos körülmények közt is fenntartható stabil működés érdekében az ELMŰÉMÁSZ Társaságcsoport nagy hangsúlyt fektetett a hatékonyság javítására, költségek és veszte
ségek csökkentésére, valamint az új technológiákra és újszerű megoldásokra való felkészülésre.
A vállalat továbbra is kiemelt feladatként tekintett ügyfélbázisának megtartására, illetve növe
lésére – változó igényeik minél magasabb elégedettségi szinten való kielégítésére. Ennek szelle
mében tovább folytatódott az online szolgáltatások kiterjesztése és az ügyfélszolgálat színvonalának javítása, s mindezen túl 2011-ben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport ágazatában elsőként
vezette be Magyarországon az új, teljesen szétválasztott, EU követelményeknek megfelelő szám
lázási rendszert.
Egy szintúgy lényeges aktuális kihívás az ország energiapolitikájának az EU energiahatékonysági
célkitűzéseivel való összehangolása. A Társaságcsoport ezekre az esetleges nehézségekre lehetőségként tekint, és minden igyekezetével azon van, hogy az ország vezető „zöld” energiaszolgál
tatójává váljon. Az ahhoz vezető úton olyan fontos feladatok állnak a vállalat előtt, mint például a
zöld energiatermelés fellendítése, a teljes értékteremtési lánc mentén az energiahatékonyság
fokozása, a cég saját energiafelhasználásának csökkentése és további zöld termékek és szolgáltatások kifejlesztése.

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS
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FŐGÁZ
A 2010-es év végén bevezetett egyetemes szolgáltatási gázpiaci modell, ezen belül az árfolyam
kezelésének módszertana jelentős kockázatot jelentett a FŐGÁZ-nak. Emellett a gazdasági helyzet
és az enyhe időjárás hatására tovább csökkent a gázfogyasztás is, ugyanakkor növekedtek a társa
ság kintlévőségei. Mindezen szabályozásbeli és környezeti hatások ellenére a hatékonyságnövelő
intézkedéseknek és a kiváló szakmai tapasztalatnak köszönhetően a cégnek sikerült eredményes
évet zárva növelnie piaci részesedését is.
2011. eleje jelentős változást hozott az egyetemes szolgáltatói piacon, miután a Magyar Energia
Hivatal januárban felfüggesztette az egyik földgázszolgáltató kereskedelmi működési engedélyét.
A FŐGÁZ nyerte meg a lehetőséget, hogy végső menedékesként az előbb említett cég által koráb
ban ellátott, egyetemes szolgáltatásra jogosult ügyfelek gázellátását biztosítsa. A FŐGÁZ jókora
kihívás elé nézett azzal, hogy a jelentősen megsokszorozódott számú ügyfélkörének továbbra
is magas színvonalú szolgáltatást nyújtson, rendkívüli mennyiségű ügyfélmegkeresést kezeljen,
és végül sikeresen megtartsa ügyfeleit. A végső menedékesi időszak lejártával a társaság a kibő
vített egyetemes szolgáltatói működési engedélyt is megszerezte, így Budapesten kívül már tíz
megyét s több mint 800 000 fogyasztót lát el egyetemes szolgáltatóként. A kiterjesztett működési terület 75 000 új fogyasztó kiszolgálását és a magas színvonalú ügyfélszolgálat érdekében
16 új (számos az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporttal közös) iroda nyitását eredményezte.
A kihívások ellenére a FŐGÁZ megbízható szakmai partnerként állt ügyfelei rendelkezésére, még
a földgázpiaci változások idején is.

ENERGIAHATÉKONYSÁG
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Energiahatékonyság az értékteremtési lánc mentén
•
•
•
•

A Mátrai Erőmű hatásfokának 20%-os növekedése az elmúlt években
A hálózati veszteségek csökkentésére irányuló folyamatos törekvések remek eredményei
Elektromos autók népszerűsítése – feleakkora CO2 kibocsátás
FŐGÁZ: az első nyilvános CNG töltőállomás felszerelése Budapesten
Az RWE Hungária vállalatainak meggyőződése, hogy az energiahatékonyságnak az értéklánc
valamennyi szakaszán jelen kell lennie, kezdve a termeléstől az elosztáson át egészen a fogyasz
tásig. Ezt szem előtt tartva az alábbi fejezet a különböző területek kiválóságáért tett főbb törek
véseket mutatja be.

Erőmű hatékonyság növelések
A Mátrai Erőműnél kiemelt szerepet kap az energia-termelő blokkok hatásfokának folyamatos
növelése, illetve a berendezések elért hatásfokának megőrzése. Jelenlegi hatásfoka megegyezik
a hasonló korú és technológiájú erőművek esetében megszokott szinttel.
Az erőmű blokkjainak hatásfokában a blokkok üzembe helyezése óta napjainkig jelentős változások zajlottak le. Az 1988 után elvégzett rekonstrukciónak köszönhetően az erőmű összhatásfoka 5%-kal nőtt. 2000-ben a társaság két kéntelenítő berendezést helyezett üzembe, melyek
bár az önfogyasztást megnövelték, és negatívan hatottak a hatásfokra, alkalmazásukkal a kéndioxid leválasztása a füstgázból 95%-ban megvalósult. 2007-ben az összhatásfokra kedvezően
hatott két 30 MW villamos teljesítményű gázturbina beépítése, melyek révén a hozzájuk kapcsolt
blokkok teljesítménye 11 MW-tal, hatásfokuk 5 %-kal növekedett. Sor került a kondenzátorok kie gészítő hűtőrendszerrel történő felszerelésére is, mely blokkonként további 9 MW teljesítmény
növekedést eredményezett. Ez a fejlesztés a 4-es és az 5-ös blokkokon valósult meg, jelenleg
folyik a 3-as blokkon történő kiépítés megvalósíthatóságának vizsgálata.
Mindezen intézkedések a lignitblokkok teljes kapacitását majd’ 100 MW-tal növelték. Az erőműves
szakértők folyamatosan végeznek elemzéseket, a blokkok hatásfokának mérése minden nagy
javítás előtt és után megtörténik.
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ projektmenedzsment vállalatánál, a Sinergy Kft.-nél alapvető követelményként
fogalmazódik meg az energiatermelés környezetterhelésének csökkentése. Mivel erőműveiben
a villamos energiát és a hőt kapcsoltan állítja elő, így maga a technológia is jelentős primer ener
gia megtakarítást jelent a hagyományos erőművekhez képest. A korszerű technológia alkalmazása
mellett a cég számos megtakarítást ért el különböző műszaki fejlesztéseknek köszönhetően.
2008-2009 évben egy komplex beruházás keretében egyrészt a TVK1 Vízelőkészítőben, másrészt
a TVK Erőműben a hőcserélő kapacitások bővítésével mintegy 80%-os vízveszteség került megszüntetésre. A kondenzvíz hőtartalmának hasznosításával jelentős mennyiségű gőz és ezzel primer
energia is megtakarításra került. A BC2 Erőmű és Gőzkazán létesítményben 2011-ben a földgáz/
tüzelőolaj tüzelésű gőzkazán átalakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen a Borsod
Chem-nél keletkező és továbbiakban nem feldolgozható hidrogén eltüzelésére. A megvalósult
beruházás által a hidrogén hasznosításán kívül jelentős tüzelőanyag megtakarítás és CO2 kibocsátás csökkenés érhető el.
2011-ben megkezdődött a BC Erőműben, 2012-ben pedig a TVK Erőműben is kiépítésre kerül egy
füstgáz hőhasznosító berendezés. Ennek célja, hogy az erőművekben üzemelő hőhasznosító gőz
kazánok tápvizét a gáztalanítós táptartály vízkörében a gázturbina távozó füstgázával előmele
gítsék. Ezzel a megoldással a rendszer primerenergia fogyasztása csökken, ami előzetes számítások
szerink kb. 4 800 tonna/év CO2 kibocsátás csökkenéssel jár a BC Erőmű esetében.

Új technológiák
Az RWE Hungária nyitott az új technológiák alkalmazására, ennél fogva az intelligens mérők (Smart
Metering) és intelligens hálózat (Smart Grid) magyarországi bevezetésében is élen kíván járni.
Az okos mérők valós idejű információt nyújtanak a fogyasztóknak energia-felhasználásukról. Ez
az információ tartalmazza a gáz és elektromos áram felhasználási adatait, azok költségét valamint hatását az üvegházhatású gázok kibocsátására. Az okos hálózat egy összetettebb rendszer.
Olyan hálózat-tervezési, -építési, -fejlesztési és -üzemeltetési filozófiát jelent, melynek során
modern információs technológiai megoldásokat alkalmaznak a hagyományos villamos hálózatokon a hálózat költséghatékony kihasználása, a fogyasztók és termelők magasabb szintű kiszolgálása, valamint az ellátás minőségének növelése érdekében.
2011-ben az ELMŰ-ÉMÁSZ a FŐGÁZ-zal és a Fővárosi Vízművekkel együttműködve megkezdte az
előkészületeket az egyik legnagyobb magyarországi okos mérő pilot projektre. A „multi-utility”
projekt elsődleges célja a tapasztalatszerzés, valamint felkészülés a technológia széleskörű elter
jedésére. A 2,5 évesre tervezett projekt keretében mintegy 5 000 db intelligens villamos fogyasz
tásmérő, ezer db intelligens gáz- és vízmérő, valamint kb. 500 db intelligens hőmennyiségmérő
kerül telepítésre.

1

Tiszai Vegyi Kombinát; 2 Borsodchem;
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Veszteségek csökkentése
Az ELMŰ-ÉMÁSZ mindig is elkötelezett híve volt működési hatékonysága javításának. A hálózati
műszaki veszteségek csökkentése fő pillére annak, hogy fenntarthatóbb, megbízhatóbb és a kör
nyezetet legkevésbé terhelő hálózattal szolgálja a fogyasztókat. A környezetbe illeszkedő és annak
védelmét szolgáló elemek beépítése, az olajszivárgás megakadályozása, a zajkibocsátás csökken
tése, hatékony megoldások alkalmazása, decentralizált áramtermelők hálózati csatlakozásainak
egyszerűsítése mind a fejlesztések részét képezik.
A hálózatfejlesztési stratégia egyik legfontosabb pillére a középfeszültségű táppontok sűrítése
és a hálózati struktúra egyszerűsítése, azaz több, kisebb egységteljesítményű, bizonyos esetekben
egyszerűsített állomás létesítése. (Az újonnan épült Vérmező, Dunavarsány, Biatorbágy,
Vecsés, Laczkovics utca alállomások megfelelnek ezeknek a követelményeknek.)
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Kisfeszültségű szabadvezetékek esetében a régi, elavult kiskeresztmetszetű hálózatot folyamatosan korszerű, nagyobb keresztmetszetű és kapacitású váltja fel, csökkentve ezzel a műszaki
veszteséget. Folyamatban vannak a kábelesítést támogató programok, valamint a régi, klórtartalmuk miatt környezetszennyező PVC3 szigetelések PE4 szigetelésekre való cseréje is.
Az eddigi fejlesztések mellett fontos megemlíteni a nagyveszteségű transzformátorok cseréjét,
kis veszteségű transzformátorok beszerzését. Elemzések egyértelműen bizonyítják, hogy a korszerű, kevesebb olajjal működő, alacsony zajszintű, kisebb méretű transzformátorok nem csak
környezetbarátok, de hosszú távon gazdaságosabbak is, hiszen kevesebb veszteséget okoznak,
és ritkább karbantartást igényelnek.
A fentebb említett akciókon túl a Társaságcsoport termovíziós méréseket is végez a hálózati vesz
teségek keletkezési helyének megállapítása érdekében. Ilyen eszközzel célirányosan azonosítha
tóak a karbantartásra megérett elemek, valamint megvizsgálható a transzformátorban levő olaj
szintje is.
Összességében elmondható, hogy a hálózati veszteség csökkentésére tett intézkedések nemcsak
gazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, hanem a vállalat fenntarthatósági irányelveinek is
megfelelnek. A műszaki veszteségek folyamatos csökkenése igazolja a Társaságcsoport erőfeszí
téseit.

3
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Energiatakarékosság fogyasztói oldalon
•
•
•
•

Bányák energiafelhasználásának közel1/3-dal való csökkenése az elmúlt hat évben
Három év alatt 380 tonna CO2 megtakarítás az ELMŰ-ÉMÁSZ járműcsere programjával
62%-os energia-megtakarítás Miskolcon a világítás korszerűsítése következtében
100%-ban megújuló forrásból előállított Zöld Tarifa és Geo Tarifa kínálata
Saját energiafogyasztás
Az erőmű hatékonyságnövelésén túl a Mátrai Erőmű fontos feladatának tartja saját fogyasztásá
nak csökkentését, bányái villamosenergia-igényének mérséklését.
A bányászati tevékenységhez szükséges berendezések jelentős mennyiségű, éves szinten 200-250
GWh villamos energiát használnak fel. Ez indokolja az állandó és folyamatos energiaracionalizálási
lehetőségek felkutatását, beépítését a mindennapi üzemvitelbe. A 1998-2003-as retrofit során a
jövesztő gépek teljes villamos berendezését korszerűbb, optimalizált megoldások váltották fel a
hatékonyság növelése és az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A korábbi 1-1,5 km hos�szú szállítószalagokat 2,5-3,3 km hosszú egybefüggő, alacsony gördülési ellenállású görgőkkel
szerelt szállítószalag rendszerekre cserélték le. Ezek a fejlesztések azóta is folynak az éves beruházási és karbantartási programok során.
2009-ben Bükkábrányban üzembe helyezésre került egy kompakt kotrógép és szalagkocsi, s ezzel
egyidejűleg a géplánc hajtóműveit is lecserélték a nagyobb teljesítményigény biztosítása érdeké
ben. A megváltozott technológia kompaktabb, kisebb szállítási távolságokkal rendelkező külszíni
fejtést alakított ki, ahol a segédtevékenységek, a víztelenítés energiaigénye is kevesebb, mint előtte.
Az átépített energiarendszerben a transzformátor állomások elhelyezkedése is optimális, jelentősen csökkentve ezzel a kábelhosszakat, veszteségeket. Az üzemelő terhelt transzformátor állo
mások számának s a terhelt távvezetékek hosszának csökkentésével mérséklődtek a hálózati
veszteségek is. A veszteségek csökkentésének érdekében újonnan beépített kondenzátor telepek
mellett felújításra kerültek a meglévő kondenzátor telepek is.
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A villamos energia felhasználás csökkentésének és menetrendtartásának biztosítására energiafelügyeleti menedzser munkaköröket alakítottak ki a bányákban és az erőműben. Munkájukat
újonnan beszerelt távleolvasású villamos energiafogyasztás felügyeleti rendszerek támogatják.
(A bányák energiafogyasztását az alábbi grafikon mutatja.)
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A Mátrai Erőmű bányáinak saját energiafogyasztásának csökkentése (kWh/m3)

Felelős vállalatként az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport kiemelten kezeli az energiahatékonyság
kérdését. Azon túl, hogy mások hatékony fogyasztását támogatja, saját felhasználásának optimalizálására is nagy figyelmet fordít, hogy valóban „zöld energiaszolgáltatóként” működjön.
A megtakarítások elérése érdekében az együttműködés elengedhetetlen, így az energiatudatosság növelése a munkatársak körében kulcsfontosságú lépés volt. Megbízható becslések szerint az
energiafogyasztás 10%-kal csökkenthető különösebb költségek nélkül, mindössze a fogyasztói
magatartás racionalizálásával. Hírlevelek, cikkek, az intranet, ingatlankezelési kézikönyv, irodaépületekben elhelyezett figyelemfelkeltő matricák mind hozzájárulnak e cél eléréséhez. A kollégák további ösztönzése érdekében a „zöld iroda” verseny meghirdetése várható a közeljövőben.
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Számos lényeges műszaki intézkedés született már az elmúlt években. Eddig a legnagyobb
eredmények a földgáz és a távhő megtakarításában jelentkeztek. Megújuló energiatermelő
berendezések (napkollektorok, hőszivattyúk) beépítése, nyílászárók szigetelése, földalatti távfűtő-vezetékek megszüntetése, a meglévő kazánházak korszerűsítése, korszerű kondenzációs
kazánok üzembe helyezése öt év alatt 477 tonna m3-rel csökkentette a földgázfelhasználást.
(A 2006-tól kezdődő adatokat az alábbi ábra mutatja.)
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ földgáz felhasználásának csökkentése (m3)

A hőközpontok, és fűtési rendszerek korszerűsítésével 1,1 TJ távhő fogyasztás csökkenés valósult
meg. A vízvezetékrendszerek felújítása 8 000 m3 víz megtakarítását eredményezte. 2011-ben
megkezdődött a Társaságcsoport járműállományának három éves csereprogramja. Jelentős, másfél milliárd forintos beruházással 262 jármű (a teljes állomány 33%-a) kerül lecserélésre, így a leg
kevésbé szennyező típusok (EURO V) használata összesen 380 tonna CO2 kibocsátás megszűntetéséhez vezet. (A három éves tervet a következő oldal tetején lévő ábra mutatja.)
2011-ben elkezdődtek az előkészületek az ELMŰ és ÉMÁSZ főbb épületeinek részletes energia
auditjaihoz. Ezek értékes alternatívákat nyújtanak a hatékonyság növelésére, energia megtakarítására és kibocsátások csökkentésére. A javaslatokban megfogalmazottak 2012-től kezdődően
kerülnek megvalósításra.
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2011-ben a Sinergy Kft. az irodai tevékenység környezeti hatásának csökkentése érdekében részt
vett a Budapesti Központi irodával a KÖVET Egyesület által meghirdetett Zöld Iroda Versenyben.
A program megvalósítása során kidolgozásra került a zöld iroda 10 alapelve, az összegyűjtött
papír garantáltan újrafelhasználásra, a palackos vízfogyasztás megszüntetésre, a telekocsi rend
szer bevezetésre került. A célkitűzések alapja a 2010. éves irodai ökológiai lábnyom csökkentése volt (1,59 Gha/fő).
Figyelembe véve az elosztóhálózat hosszát (5 800 km), a FŐGÁZ szakemberei az ügyfelek kiszol
gálása, a folyamatos, biztonságos földgázszolgáltatás és a lehető legmagasabb ügyfél elégedett
ség elérése érdekében évente több mint 2,8 millió km-t tesznek meg céges járművekkel. A flottában használt legtöbb gépjármű diesel és benzin üzemű, emellett az elmúlt évben fokozatosan
nőtt a nagynyomású földgázzal üzemelő (CNG)5 járművek száma. A CNG hajtású járművek üzemel
tetésével a cégcsoport egyszerre biztosítja a gazdaságos üzemeltetés lehetőségét, másrészről
a környezetet is kíméli, hiszen a földgázüzemű autók kevésbé szennyezik a levegőt. A teljes gép
járműállomány 2011-ben összesen közel 198 ezer liter gázolajat, majdnem 59 ezer liter benzint
és több mint 4 000 kg nagy nyomású földgázt használt fel. A CNG-vel hajtott társasági gépjárművek üzemeltetésével a futott kilométereket figyelembe véve közel 1 000 kg-mal kevesebb
széndioxid, 12 kg-mal kevesebb NOx és 1,2 kg-mal kevesebb korom került a levegőbe. Ez a környezet megóvása szempontjából jelentős kibocsátás csökkentés. A cégcsoport terveiben szerepel
teljes gépjármű flottájának lecserélése CNG üzemű gépjárművekre.

5

Compressed Natural Gas
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Hatékony energiafelhasználás az ügyfeleknél
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport az energia hatékony felhasználásának elkötelezett híve, számos
fogyasztást optimalizáló szolgáltatást nyújt különböző ügyfélcsoportjai részére. A professzionális
tartalmakat közvetítő, célcsoportra szabott kommunikációs formátumok, illetve az ezeket hitelesen
támogató, minőségi szolgáltatások együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy a Társaságcsoport
energiatakarékossági programja 2011-ben az év „Legkiválóbb CSR megoldása” díjban részesült.
Lakossági ügyfeleknek
Ingyenes tanácsadás (személyesen és internetes formátumban egyaránt), különféle rendezvénysorozatok, kommunikációs kampányok és további szolgáltatások segítik azon lakossági fogyasztókat, akik a környezet megóvásával együtt energiakiadásaikat is csökkentenék.
Az interaktív Energia Pont Bemutatóterem és Tanácsadó iroda szakemberei személyre szabott
energiahatékonysági megoldásokkal várják az ügyfeleket. A budapesti cégközpontban elhelyezett
iroda sikerére való tekintettel 2011-ben a vállalat megnyitotta második Energia Pontját Miskolcon,
az ÉMÁSZ cégközpontban.
A Társaságcsoport Energiapersely Programja (www.energiapersely.hu) rengeteg energia-megtakarítási ötletet és egyéb hasznos tanácsot kínál az érdeklődőknek. A portál 2011-ben eFestival
díjat, illetve Kiváló Magyar Tartalom címet nyert.
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Az országos népszerűségnek és elismertségnek örvendő energiatakarékossági roadshow energia
hatékonysági tanácsadással, ingyenes tájékoztató anyagokkal és a „szórakoztatva tájékoztatás”
koncepcióját megvalósító programelemekkel várja a látogatókat.
Üzleti ügyfeleknek
Az üzleti ügyfeleket és közintézményeket energia auditok segítik energetikai infrastruktúrájuk
optimalizálásában. A vállalat mérnökei átvilágítják az épületek energiafogyasztását, azok költségét, és csökkentésükre komplex megoldásokat dolgoznak ki.
A vállalati ügyfélportál olyan, minden üzleti nagyfogyasztó számára elérhető internetes alkalmazás,
amelyen keresztül az ügyfelek önállóan elemezhetik cégük terhelési, fogyasztási és számlázási
adatait, majd a szükséges beavatkozásokkal racionalizálhatják vállalati objektumaik energiafogyasztását.
Az alternatív energia szolgáltatások a megújuló energiaforrások kiaknázására kínálnak megoldást a hatásvizsgálattól a komplex megvalósításig.
A FŐGÁZ is elszántan hirdeti azt a tényt, hogy az energiatakarékosság nem komfortcsökkenést
jelent, hanem az energia hatékony felhasználását, amelynek alapelve, hogy az energiát csak ott,
csak akkor és olyan mértékben használjuk, ahol, amikor és amennyire szükséges. Ennek az alap-
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elvnek a megvalósítására nyújt megoldást a FŐGÁZ 2009-ben, a lakossági ügyfelek részére beve
zetett Gázőrzők karbantartási szolgáltatása. A program havi átalánydíj ellenében biztosítja a gáz
készülékek évi egyszeri karbantartását és ellenőrzését. A gázkészülékek folyamatos karbantartása
és rendszeres ellenőrzése hozzájárul a gázszolgáltatás biztonságához, ugyanakkor nem elhanyagol
ható az sem, hogy a jól beállított, rendszeresen karbantartott gázkészülékek jobb hatásfokkal,
alacsonyabb fogyasztással üzemelnek. Rendszeres karbantartás hiányában a készülékek hatásfoka folyamatosan romolhat, ami akár 5-10%-os többletfogyasztást is okozhat. A FŐGÁZ jelentős
összegű jóváírást biztosít a Gázőrzők szolgáltatás árából azon ügyfelek számára, akik a gázkészü
lékek karbantartását optimálisan, a fűtési szezonon kívül végeztetik el.

Energiahatékonyság az önkormányzatoknál
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport igyekszik minden téren az innováció élvonalában járni. Az
ország energiahatékonyságát elősegítendő LED lámpás közvilágítási projekteket indítottak
Miskolcon és Budapesten.
Az energiahatékonysági program keretében 2011-ben az ELMŰ-ÉMÁSZ területén közel 1 600 db
lámpatestet cseréltek le többnyire elektronikus előtétes kompakt fénycsövesre. A korszerűsíté
sek eredményeként mintegy 95 000 kWh fogyasztáscsökkenés realizálódott, ami 40 tonna CO2
megtakarítást eredményezett.
Budapesten a margitszigeti futókör új világítása januárra készült el. A negyven millió forintos
beruházás keretében mintegy 2 700 méternyi közvilágítási kábel és 72 LED lámpa került beszerelésre. Emellett decemberre 36 új LED-es lámpatest került a miskolci világításba. A lámpatestcserék, az új LED-es közvilágítás és a megvilágítás racionalizálása, a távfelügyeleti rendszer be
vezetése átlagosan 62% energia megtakarításához (9 200 kWh) vezetett, mely több mint négy
tonna CO2 kibocsátását akadályozta meg. A közeljövőben tervezett további korszerűsítési projektekkel minden eddiginél nagyobb megtakarítások lesznek elérhetőek.

Zöld termékek, szolgáltatások
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport néhány éve már két zöld terméket is kínál környezettudatos
ügyfelei számára.
A GEO hőszivattyús tarifa pár évvel ezelőtt úttörő termékbevezetés volt Magyarországon. A lakos
sági és kisüzleti fogyasztóknak ajánlott speciális áramtarifa a föld energiájának alkalmazását ösz
tönzi. A hőszivattyú az egyik leginkább környezetbarát, geotermikus energiára alapozott fűtési
megoldás. A használatához szükséges villamos energia a szokásosnál kedvezőbb áron kapható.
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A Zöld tarifa 2011-es bevezetésével a vállalat először váltott zöldre a magyarországi lakossági
áramszolgáltatásban. A villamos energia 100%-ban megújuló forrásból származik, a Társaságcsoport egyik hazai vízerőműve szolgáltatja a prémiumtarifa alapját. A szennyezőanyag-kibocsá
tástól mentes mini erőmű nincs automatizálva, így az észak-magyarországi régióban számos
ember számára biztosít munkát és megélhetést. A termék minimálisan, a hatóságilag szabott
lakossági villamosenergia-árnál átlagosan kb. 10%-kal magasabb árát figyelembe véve igazi
siker, hogy a zöld megoldást választó fogyasztók száma már egy kisebb falu létszámát is elérte.

E-mobilitás és földgáz üzemű gépjárművek (CNG)
Az elektromos járművek az autós közlekedésnek bizonyítottan környezetbarát eszközei, tekintettel
alacsony CO2 kibocsátásukra (átlagosan más típusú autók kibocsátásának fele, a magyar energiatermelés tüzelőanyag összetételét figyelembe véve) és nagyobb energetikai hatásfokukra.
Az E-mobilitás-ben rejlő lehetőségeket az ELMŰ elsőként ismerte fel Magyarországon. A vállalat
úttörő szerepet vállal az elektromos autók tesztelésében és népszerűsítésében. 2010-ben elindította Elektromobilitás Programját, mikor az első közcélú elektromos autók töltésére szolgáló
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berendezés felavatásra került. Az ELMŰ székház előtt elhelyezett töltőoszlop 2013 végéig ingyene
sen használható bárki számára. 2011-ben a Fővárossal szoros együttműködésben további hat
közterületi töltőoszlopot telepítettek. Ezek ünnepélyes átadására a környezetvédelmi államtitkár
jelenlétében került sor.
Emellett ma az ELMŰ-nek van hazánkban a legnagyobb elektromos járműállománya, ezzel is
népszerűsítve a jövőbe mutató, környezetbarát technológiát. 2011-ben az ELMŰ megalakította
az E-mobility Network-öt azon cégek és intézmények számára, melyek az E-mobilitás magyarországi elterjesztésében kívánnak közreműködni. A folyamatosan bővülő közösségnek jelenleg
mintegy 30 tagja van.

Számos felhasználási lehetősége mellett a földgáz kedvező tulajdonságainak köszönhetően járművek meghajtására is gazdaságosan alkalmazható, ráadásul lényegesen kevésbé szennyezi a
környezetet, mint a benzin vagy a gázolaj. A benzinüzemhez képest a szén-monoxid (CO) kibocsátás 50-70 %-kal, a kibocsátott szénhidrogének (CH) szintje 50 %-kal csökkenthető. A dízel
járművekhez viszonyítva a nitrogén-oxidok (NOx) mennyisége 70%-kal alacsonyabb, míg a szilárd
részecske kibocsátás – mely a dízel üzemanyagnál komoly probléma – gyakorlatilag nulla.
A CNG alkalmazásának környezetvédelmi előnyei mellett jelentős költség megtakarítást biztosít a
jármű használója számára. Ez abból adódik, hogy a CNG üzemanyag jelentősen olcsóbb, mint a
hagyományos üzemanyagok, és a CNG járművek fogyasztása is kedvezőbb mindennapi társaikénál.
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A FŐGÁZ hosszú ideje foglalkozik a földgáz gépjármű-üzemanyagként történő felhasználásának előremozdításán. Több éves előkészítő munkát követve 2011. július 21-én megalapította a
FŐGÁZ CNG Kft.-t, melynek fő feladata Budapest első sűrített földgáz üzemanyag töltőállomásának megépítése, üzemeltetése, a CNG piac bővítése, ügyfelek felkutatása és az igényeknek
megfelelően további töltőállomások létesítése. Elsőként a FŐGÁZ telepített Magyarországon
hagyományos töltőállomásra CNG töltőberendezést. A mindenki számára hozzáférhető nyilvános budapesti CNG kúton 2011. október 17-én tankolhatott az első földgázüzemű jármű.

Zöld beszerzés
Egyre szélesebb körben ismerik fel a beszállítói lánc fontos értékközvetítő szerepét, melyen
keresztül a társadalomra, a gazdaságra, valamint a természetre is jelentős hatással bír. A fenntartható beszerzés tehát erre a három fő területre koncentrál: a társadalmi felelősségvállalásra,
vállalatfejlesztésre és a környezettudatosságra.
„Zöld” stratégiájával összhangban az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport célja, hogy az energiaszol
gáltatók közt elsőként vezesse be Magyarországon a zöld beszerzést, a fenntartható jövő irányába
vezetve beszállítóit is. 2011-ben erre vonatkozólag több lépés is történt, és a 2012-re kitűzött
főbb célok is megfogalmazódtak. A beszerzés ezen céljai közé tartozik többek közt a fenntarthatóság kritériumának megjelenése a beszerzési szabályzatban, a zöld termékek előnyben részesítése, az „év zöld beszállítója” díj meghirdetése, a „zöld iroda” koncepciójának megvalósítása és
még sok egyéb.
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Ügyfelek
•
•
•
•

Az ELMŰ a hálózati mutatók legjobban teljesítője
Szolgáltatás kimaradások 20-30%-os csökkenése az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál
ELMŰ-ÉMÁSZ: 39 ügyfélszolgálati iroda és 72%-kal több elektronikus számla
Közel 3 500 előrefizetős mérő az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál
A legmagasabb szintű ügyfél elégedettség elérése mindig is az RWE Hungária vállalatai tevékeny
ségének középpontjában állt. Profiluknak megfelelően különböző intézkedésekkel próbálják e
legfőbb célt megvalósítani.

Ügyfélkapcsolat, ügyfél elégedettség
A Mátrai Erőmű fontosnak tartja hangsúlyozni a villamosenergia-termelésének hazai jellegét,
mely az egyik jelentős mennyiségben előforduló hazai tüzelőanyagon, a ligniten alapul. A termelt
villamos energián túl, származásukat és előállításukat tekintve a hozzá kapcsolódó melléktermé
kek (gipsz és pernye) is teljes egészében Magyar Termékek. Az ezt tanúsító védjegy használati
jogát a Mátra 2011-ben kapta meg.
A Mátrai Erőmű ügyfelei régiójának fellendítéséhez is hozzájárul. Mostanáig 23 vállalat települt az
erőmű környékére. Az erőmű itt kedvező árú hő- és villamosenergia-ellátást is biztosít partnerei
számára a 259 hektárnyi területen. (Az ipari park legfőbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze.)

Ipari park – főbb adatok
Megnevezés

2007

2011

Betelepült vállalkozások száma (db)

13

24

Szerződött vállalkozások száma (db)

0

2 + 12

1 574

1 873

Foglalkoztatott létszám (fő)

A vállalkozások igazi szimbiózisban élnek az erőművel. A jobb együttműködés érdekében a társaság
– mint Mátrai Erőmű Ipari Park – előbb visontai, majd bükkábrányi telephelyén is megpályázta
az ipari park címet, amit 2007-ben és 2011-ben sikeresen megszerzett. Az ipari parkban a cégek
egymás melléktermékeinek hasznosításával kölcsönösen előnyös viszonyban működnek együtt.
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A társaság a biomassza beszerzésének egy részét a biodízelt gyártó partnerétől szerzi be, az ott
melléktermékként keletkező olajpogácsát megvásárolja, a kéntelenítési technológia során keletkező
gipszet pedig a gipszkarton gyártó és a gipsz alapanyag gyártó ipari parki partnereinek értékesíti.
A szolgáltatások, értékesítések révén az ipari park éves bevételei 570 millió Ft és 680 millió Ft
között alakulnak. A Mátrai Erőmű Ipari Park az ipari parkok számára biztosított EU-s pályázati
források igénybevételével 2009-2011 között mintegy 347 millió Ft-os támogatással 716 millió
Ft-os összberuházási ráfordítással új teherforgalmi utat épített, amely az ipari park további
területi fejlesztését is lehetővé teszi. Az ipari park ügyfelei saját beruházásokat is végeznek,
2011-ig kb. 450 millió Ft értékben fejlesztették telephelyeiket.
Az ügyfelek/partnerek elégedettségéről, javaslatairól a társaság évente készít értékelést.
(A 2010-es és 2011-es eredmények alább láthatók.)

Reklamációkezelés
Hibás termék esetén
gyakorolt eljárásmód
Minőségi előírások
követése

Szerződéses határidők
Termékek/szolgáltatások
minősége
Termékek/szolgáltatások
megbízhatósága
3,00

3,50

4,00

4,50

Elégedettségi mutató: 1 – elégedetlen, 6 – maximálisan elégedett

5,00
2010

Ügyfél elégedettségi mutatók a Mátra Ipari Parkban (2010-2011)

5,50
2011
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Több mint száz éves története során az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport mindig a lehető legmaga
sabb szolgáltatást igyekezett nyújtani ügyfeleinek. 2010-es kiváló teljesítményét követően –
melyért joggal nyerte el a Magyar Energiafogyasztók Szövetségének díját – Magyarországon a
villamosenergia-szolgáltatók közt elsőként vezette be az új, az európai előírásoknak minden szem
pontból megfelelő számlázási rendszert. Az úttörő szerepnek megvoltak a maga nehézségei, az
új rendszerre való átállás, a megsokszorozódott ügyfélmegkeresések megfeszített munkát köve
teltek, hogy a változás a fogyasztók számára a lehető legkevesebb kényelmetlenséggel járjon.

2011-ben az éves ügyfél elégedettségi felmérésen az ELMŰ összességében javítani tudott szolgáltatási minőségén: a 33 paraméterből 24 esetében a fogyasztók magasabb elégedettségről
számoltak be, mint a megelőző évben. Az ÉMÁSZ valamivel kevésbé volt sikeres, bár 15 paramé
teren szintén sikerült javítania. A tanulmány eredménye jó alapot szolgál a fejlesztendő területek további elemzéséhez, minél nagyobb jövőbeni elégedettség eléréséhez.
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A kényelmes telefonos kapcsolat mellett a fogyasztók a személyes kommunikációt részesítik leg
inkább előnyben: 2011-ben több mint 1,3 millió ügyfél kereste fel a 39 ügyfélszolgálati iroda vala
melyikét. Az esetek 85%-ában 20 perc alatt sikerrel intézték el az ügyeket, míg a várakozási idő
kilenc perc körül alakult. Az új számlázási rendszer miatti megkeresések nagy számát figyelembe
véve ezek mindenképpen kielégítő adatok. A várakozási és ügyintézési idő csökkentése érdekében
elektronikus terminálokat helyeztek el egyes irodákban, melyeken az ügyfelek saját maguk intéz
hetik el egyszerűbb ügyeiket. Ezeket a KIOSK terminálokat 2011-ben több mint 69 ezer fogyasztó
vette igénybe. Egyéb fejlesztések is történtek a fokozott kényelem érdekében. Azáltal, hogy az
ügyfelek telefonon és interneten időpontot egyeztethetnek, teljességében elkerülhetik a várako
zást. Az irodák nyitva tartását az ügyfelek igényeihez igazították, s ezek közül sokuk különféle
szórakozási lehetőségeket biztosít, mint például wifi hozzáférés vagy éppen az „Energia Ovi”.
Az egyszerűségének és hatékonyságának köszönhetően a vállalat folyamatosan az online csatornák felé nyit, melyeket fokozatosan fejlesztenek, és ezek 2011-re már látványos előrelépést
mutattak. Ezek a kommunikációs csatornák nemcsak kényelmes és időtakarékos alternatívát kínálnak az ügyfél számára, de még energiát is spórolnak velük. 2011-ben háromszor annyian intézték ELMŰ-s ügyfélszolgálati ügyeiket online, mint egy évvel korábban. Ugyanakkor 72%-kal,
48 000-re nőtt az elektromos számlázást választó fogyasztók száma.
A végső menedékesi időszak, az egyetemes szolgáltatási terület kiterjesztése és a szabályozott
piacon korábban nem látott számú kereskedőváltás következtében jelentősen, a 2010. évhez ké
pest 30%-kal növekedett a FŐGÁZ-hoz érkező ügyfélmegkeresések száma. Annak ellenére, hogy
nem volt felkészülési idő a változásokra, a rendelkezésre álló, mindössze 90 nap alatt sikerült
az új fogyasztók ellátását és számlázását rendszertechnikailag lehetővé tenni, kiszolgálásuk feltételeit biztosítani, illetve kiépíteni a 18 irodából álló regionális irodahálózatot. 2011-ben összesen
2,7 millió ügyfélkapcsolatot kezeltek, melynek 54%-a ügyintézést nem igénylő ügyfélmegkeresés
volt. A szokásosnál nagyobb munkaerő bevonásának és a hatékony munkaszervezésnek köszönhetően a telefonos ügyfélszolgálat az év második felére már ismét az elvárt színvonalon működött:
a hívások 85,9%-át 30 másodpercen belül sikerült kezelni, a személyes ügyfélszolgálati irodákban
2011 második felében fokozatosan és folyamatosan csökkent a várakozási idő, valamint az év
utolsó negyedévére a Back Office-ban is sikerült teljes körűen feldolgozni a korábban érkezett
írásbeli megkereséseket.
(Az ügyintézést igénylő ügyfélmegkeresések csatornánkénti megoszlását a következő ábra ismerteti.)
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9,20%

0,46%
Automatikus (online, zöld szám)

15,64%

Telefonon
Személyesen
54%

20,70%

Írásban
Online

Fogyasztói megkeresések csatornánkénti megoszlása a FŐGÁZ-nál, 2011

A FŐGÁZ folyamatosan bővíti a kiegészítő szolgáltatásainak körét, hogy növeljék ügyfeleik elége
dettségét. Ezeknek köszönhetően tudják az egyetemes szolgáltatás keretein belül is erősíteni
versenypozíciójukat. Néhány példa a kiegészítő szolgáltatások köréből:
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OtthonSzerviz24
A FŐGÁZ és a Europe Assistance közösen létrehozták az OtthonSzerviz 24 szolgáltatást, mely a
FŐGÁZ lakossági fogyasztói számára kényelmes, megbízható és gyors segítséget garantál a háztartási vészhelyzetek elhárításában a nap 24 órájában, kedvező éves díj ellenében.
Gázőrzők
A Gázőrzők a FŐGÁZ havidíjas karbantartási szolgáltatása, amely a gázüzemű fűtőberendezések
évi rendszeres szakszerű felülvizsgálatát és karbantartását segíti elő.
FŐGÁZ Kártya
A FŐGÁZ Kártyát a FŐGÁZ és a Budapest Bank közös együttműködés keretében alakította ki. A
különleges kedvezményeket kínáló hitelkártya a FŐGÁZ ügyfelei számára 6% kedvezményt
nyújt a gázszámlából, továbbá minden kártyás vásárlásból és egyéb csoportos beszedési megbízással kiegyenlített számlából 1% kedvezményt biztosít.
A FŐGÁZ márka ismertsége az egyetemes szolgáltatási engedély bővítésének és ismertség növelő tevékenységek eredményeként tovább javult. Újabb mérföldkőhöz ért a vállalat, amikor
2011-ben elnyerte a Superbrands, a Business Superbrands és a MagyarBrands minősítéseket. A
FŐGÁZ ugyanakkor negyedszerre vehette át az Energiafogyasztók Díját, melyet a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége a leginkább fogyasztóbarát magatartást tanúsító szolgáltatónak ítélt
oda, annak 2010-es tevékenysége alapján. Ezek a díjak visszaigazolják mindazon erőfeszítéseiket,
fejlesztéseiket, melyekkel – üzletpolitikájuk részeként – a kiváló teljesítményt célozzák meg.

Egyéb tevékenységek – energiaszegénység
A fűtési szezon alatt a Mátrai Erőmű évente 1 192 tonna lignitet biztosít fél áron nyolc helyi
önkormányzatnak, ahonnan azt szétosztják az arra leginkább rászoruló családok között.
A gazdasági válság sajnos számottevően érintette az ELMŰ-ÉMÁSZ fogyasztóit is. A védendő
fogyasztók számára az áramszolgáltatás fenntarthatóságának érdekében 2011-ben nagy hangsúlyt fektettek az előrefizetős mérők kihelyezésére – majdnem 3 500 került beszerelésre –, hiszen
ezzel a szolgáltatással az ügyfelek jobban tudják tervezni kiadásaikat. (Az előrefizetős mérők kihelyezésének jelentős növekedését a következő ábra mutatja.)

42

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2010

2011

Az előfizetéses mérők számának növekedése az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál

A FŐGÁZ külön figyelmet fordított ügyfelei megsegítésére a téli időszakban. 2011-ben önkéntesen átmeneti kikapcsolási moratóriumot vállalt teljes szolgáltatási területén nem csupán a védett
fogyasztókra, hanem valamennyi lakossági ügyfélre vonatkozóan.
Ezen kívül amennyiben az ügyfél felveszi a társasággal a kapcsolatot, és kérelmezi a részletfizetési lehetőséget, a FŐGÁZ adósság átütemezéssel segíti ügyfelei tartozásának rendezését. A
védendő ügyfelek számára díjmentesen biztosítják az előrefizető mérő felszerelését is. Ezt a lehetőséget a FŐGÁZ még a kikapcsolás előtt ajánlja fel, így a fizetési nehézséggel küzdő családok
előre tervezhetik gázfelhasználásukat, így rezsi költségeiket is.

Elosztási és ellátási biztonság
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnak mindig is kiemelt céljai között szerepelt a szolgáltatás
minőségének és ezzel a fogyasztók elégedettségének javítása. A minőség alakulását a Magyar
Energia Hivatal által kidolgozott módszertan szerint mérik. A Hivatal külön-külön minden elosztói engedélyesre előírja a minimális minőségi szintet (az eltérő műszaki adottságok miatt), és
meghatározza az elvárt éves javulási mértéket is. A tárgyévre vonatkozó előírásnak a tárgyév és
a megelőző két év átlagában kell megfelelni.
A jól előkészített és végrehajtott programoknak köszönhetően az elmúlt években az ELMŰ és
az ÉMÁSZ egyaránt az előírt elvárásokat jelentősen meghaladva javított szolgáltatási minőségi
mutatóin. Ezen mutatókkal már a nyugat európai átlagok közt helyezkednek el, és Magyarországon az ELMŰ rendelkezik kiemelkedően a legjobb minőségi paraméterekkel.
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A mutatókról részletesebben:
– MEH 1 (nemzetközi nyelvezetben SAIFI):
üzemzavarok során érintett fogyasztók száma / összes fogyasztószám

MEH 1 mutató (SAIFI)

Előírás

Tényleges

(2009-2011
átlagában)

(2009-2011
átlagában)

ELMŰ

1,45

1,15

ÉMÁSZ

1,86

1,45

Társaság

2011-ben az ELMŰ teljesített a legjobban, míg az ÉMÁSZ a magyar átlagot képviseli (ahogy azt
az alábbi ábra mutatja).

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
Társaság A

Társaság B

Társaság C

Társaság D

ELMŰ

Előírt határérték

MEH 1 mutató (SAIFI) – 2008-2010 átlagában,
az ELMŰ-ÉMÁSZ a többi elosztótársasághoz viszonyítva

ÉMÁSZ
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– MEH 2 (nemzetközi nyelvezetben SAIDI):
fogyasztónkénti üzemzavar kiesési idők összege / összes fogyasztószám

MEH 2 mutató (SAIDI)

Társaság

Előírás

Tényleges

(2009-2011
átlagában)

(2009-2011
átlagában)

92,85

65,91

105,96

89,23

ELMŰ
ÉMÁSZ

Az ELMŰ és az ÉMÁSZ a magyar piac két legjobban teljesítő szolgáltatója (ahogy azt az alábbi
ábra is mutatja).
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ELMŰ

ÉMÁSZ

Előírt határérték

MEH 2 mutató (SAIDI) – 2008-2010 átlagában,
az ELMŰ-ÉMÁSZ a többi elosztótársasághoz viszonyítva

Mindkét fő hálózati minőségmutató jelentős javuláson ment át az elmúlt években, mely az
ELMŰ és az ÉMÁSZ elosztótársaságainak a magasabb ügyfél elégedettségért tett rendkívüli
intézkedéseinek köszönhető. (Az öt éves trendeket a következő grafikonok szemléltetik.)
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A MEH 1 mutató folyamatos javulása
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A MEH 2 mutató folyamatos javulása

Számos tényező hozzájárult a mutatók ilyen magas szintű javulásához. A hosszútávú hálózati
stratégia és a középtávú fejlesztési terv az ellátás minőségének javítására összpontosított
2011-ben. Ennek tükrében tovább folytatódtak az olyan átfogó projektek, melyek a hálózati
stratégiához illeszkednek, és további korszerűsítő projektek is elindultak.
A hatósági felügyeletet ellátó Magyar Energia Hivatal (MEH) az engedélyesek tevékenységére a
gáziparban is meghatároz minimális minőségi követelményeket. A FŐGÁZ-nál ezen üzembizton
sági mutatók az elmúlt években minden esetben kitűnően alakultak. Az értékelést meghatározó
tényezők közt szerepel az üzemkimaradás óráinak száma, az érintett fogyasztók száma, az éves
teljes óraszám és éves teljes fogyasztószám. Mivel az üzemzavarok jelzését a lehető leggyorsabban
fogadják, és szakszerűen intézik, ez a mutató a FŐGÁZ-nál évek óta stabilan 0,0044-0,0045
között alakult. A MEH -5% és +5% eltérést tesz lehetővé, és szankcionálja, avagy jutalmazza az
előírt sávon kívül esőket. A FŐGÁZ-nál még soha nem volt szükség szankciók bevezetésére.

46

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

Munkatársak
•
•
•
•

Diverzitás programok mindegyik vállalat fókuszában
Női vezetők növekvő, jelenleg átlagosan 26%-os aránya
Több mint 70 villanyszerelő az ELMŰ-ÉMÁSZ képzésében
Baleseti gyakoriság mutató 90%-os csökkentése a Mátrai Erőműnél
A Mátrai Erőmű 2011. évi dolgozói záró létszáma 2 279 fő volt, de a megrendelésein és az Ipari
Parkba betelepült cégeken keresztül ennél is jelentősebb foglalkoztatási pozíciót tölt be ÉszakMagyarországon. Közvetlenül és közvetve mintegy ötezer munkahelyet tart fenn, és ezzel közel
15 ezer ember megélhetését biztosítja.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport szintén fontos szerepet lát el munkaadóként több mint 3 000
munkavállaló foglalkoztatásával Budapesten, Pest megyében, továbbá Heves, Nógrád és BorsodAbaúj-Zemplén megyékben. Biztos és biztonságos munkahelyek megteremtésével e régiók gazdasági stabilitásához is hozzájárul.
A FŐGÁZ tudatában van annak, hogy fenntartható üzleti eredményességének feltétele, hogy
működéséhez rendelkezésre álljon a szükséges létszámú és összetételű, szakmailag magas szinten
felkészült, kellően motivált és elkötelezett munkaerő. Következésképpen ez humán stratégiájának
és a mindenkori vállalati stratégiai célrendszerhez igazított stratégiai partnerként végzett humán
tevékenységének elsődleges célkitűzése.

Diverzitás menedzsment
A Mátrai Erőmű minden munkatársa számára egyenlő esélyeket biztosít korra, nemre, nemzetiségre, kulturális háttérre, vallásra, vagy esetleges fogyatékosságra való tekintet nélkül. Az évente
kiértékelt Diversity Management, vagy más néven Sokszínűség Program a fentiekben leírt elveknek
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egy konkrét megvalósítási terve. A 2011. évi program az alábbi területekre koncentrált: nemzetközi munkatapasztalat, megváltozott munkaképesség, életkor és nemek. A női foglalkoztatottság
érdekében tett erőfeszítések különösen említésre méltók. A munkavállalókat szülési szabadságuk
leteltével visszavárják állásukba, és távollétük alatt is folyamatosan tartják a kapcsolatot az édes
anyákkal, együtt tervezik meg visszatérésük optimális időpontját, és rendszeresen meghívják őket
a céges rendezvényekre is.
Bizonyos munkakörökben részmunkaidős és rugalmas munkavégzési lehetőséget biztosított a
cég azon munkavállalói – elsősorban nők – részére, akik ezt igényelték. Amennyiben betegség
vagy egyéb ok szükségessé teszi, a távmunka lehetősége is biztosított a szellemi tevékenységet
végzők körében. A hatékonyabb időgazdálkodás és pihenés biztosítása céljából rugalmas munkaidőben dolgoznak a közép- és felsővezetői pozíciókat betöltő, valamint kiemelt szakértői tevé
kenységet folytató munkavállalók is.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Sokszínűség programjának kiemelt területei a nemek, életkorok
és az interkulturális kérdések. Az előző évhez hasonlóan 2011-ben is nagy előrelépést tett a cég
ezen területeken.
Az atipikus foglalkoztatási formák kiszélesítése különösen lényegesnek bizonyult a női kollégák
esetében. A rugalmas munkarend folyamatosan bevezetésre került mindazon munkakörben dolgozó munkavállalók esetében, akiknél ez kivitelezhető. A 2010. évi pilot projekt tapasztalatai
alapján a távmunka végzéséhez szükséges feltételeket is megteremtette a vállalat, így mostanra
már számos munkatárs dolgozik otthonából. Erről a foglalkoztatási formáról az eddig gyűjtött
tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkavállalók motiváltságát, megbecsültség érzetüket és
így teljesítményüket is jelentősen növeli. A kedvező eredményeket figyelembe véve a cél az, hogy
minél több, főként ügyfélszolgálati kolléga kezdjen távmunkásként dolgozni az elkövetkezendő
két évben. 2011-ben 75%-kal több határozott idejű szerződés volt életben anyasági távollét
miatti helyettesítés céljából, illetve 45%-kal több szülő tért annak leteltével vissza munkájához,
mint egy évvel korábban. Ezek a konkrét példák is jól szemléltetik a női munkatársak érdekében
tett lépések komolyságát. A jövőre vonatkozó tervek közt szerepel a női vezetők arányának további
növelése, mely már 2011-ben is 16%-kal nőtt. Ugyanebben az évben az RWE Hungária női fóruma,
a Women’s Network 20 női vezetővel működött, s vett részt a Budapesten nagy sikerrel lezajlott
nemzetközi Senior Women’s Network konferencián.
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ életkorra és nemzetiségre vonatkozó sokszínűségi intézkedései a munkavállalók
fejlesztési területeit érintik. A 2011-ben útjára indított Mentor Program a szaktudás átadását célozza
a szenior generációtól a fiatalabb generáció irányába. Jelenleg 15 mentorpár vesz részt a folyamatosan bővíteni tervezett programban. A „Job Rotation” program a szakértői és vezetői utánpótlás-nevelésnek fontos eleme. 2011-ben az ELMŰ-ÉMÁSZ három tehetséges fiatal dolgozója szerezhetett nemzetközi munkatapasztalatot az RWE-nél Essen-ben és Prágában, miközben egy német
kolléga Magyarországon kamatoztatta szaktudását. A jelentősebb nemzetközi nyitottságot bizonyítja az is, hogy az előző évhez képest 2011-ben 18%-kal több munkatárs vett részt angol vagy
német nyelvtanfolyamon.
A FŐGÁZ is rendkívül pozitív irányba halad a női foglalkoztatottság kérdésében. 2011-ben a
vezetők 44%-a volt nő, míg ez az arány valamennyi munkatárs körében 48% volt. (A kedvező
arányokat az alábbi ábra szemlélteti.)
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Nők
Női és férfi vezetők aránya
a FŐGÁZ-nál, 2011

Férfiak
Női és férfi munkatársak aránya
a FŐGÁZ-nál, 2011

Munkatársak fejlesztése
Jövőbeni sikereik, kitűzött céljaik eléréséhez mindhárom vállalat a dolgozókat tekinti legfontosabb
tényezőnek. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetnek szakmai felkészültségük folyamatos fejleszté
sére, motiváltságuk növelésére. Mivel a társaságnál végzett munka magas szintű szakképzettséget, nagyfokú szaktudást és jelentős munkatapasztalatot igényel, a Mátrai Erőműnél magas
a felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak aránya (12,5%).
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A cég képzési rendszere az élethosszig tartó tanulás filozófiáján alapszik. A munkatársakat szak
mai és nyelvi tudásuk folyamatos fejlesztésére ösztönözik. A korábbi évekhez hasonlóan 2011-ben
is a munkavállalók több mint fele vett részt valamilyen szakmai oktatáson. A vállalat évről-évre
képzi vezetőit, korszerű menedzsment ismeretekkel vértezve fel őket annak érdekében, hogy ered
ményesebben tudjanak felelni a villamosenergia-piac gyors változásaira. Az objektív vezetői telje
sítményértékelések egyik fontos eleme az éves képzésekben való aktív részvétel.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Felfedezések Programja keretében 22 tehetséges kolléga került kiválasztásra
2011-ben, hogy az úgynevezett Fejlesztő Központ keretében tökéletesítsék tudásukat. A személyre
szabott fejlesztési terveken túl a program különös hangsúlyt fektet az általános vezetői készség
fejlesztésekre, valamint a változások véghezviteléhez szükséges globális, proaktív, stratégiai
vezetői látásmód kialakítására. 2011 őszén a magyarországi HR gyakorlatban is új kezdeményezésként került megrendezésre egy kétnapos Tréningbörze, mely során a vállalat vezetői és „felfedezett” kollégái 32 szakmai előadáson és tréningen vehettek részt.
A FŐGÁZ hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a működése során felhalmozódott tudás megőrzésére, a szükséges új tudás megszerzésére, valamint a munkatársak szakmai felkészültségének,
készségeinek folyamatos fejlesztésére. Meggyőződésük, hogy egy vállalatnak és munkavállalói
nak mindenkori teljesítménye és versenyképessége a megszerzett tudáson és annak innovatív
alkalmazásán, illetve a folyamatosan fejlődő képességeken, készségeken alapul.

Fiatalok tehetséggondozása
Számos kutatás és előrejelzés azt mutatja, hogy a szakmunkás-tanulók száma és összetétele egyre
kritikusabb lesz az elkövetkezendő években, ezért hosszútávon súlyos szakmunkáshiányra lehet
számítani. Ezt a helyzetet látva a Mátrai Erőmű megpróbálja már az általános iskolákban vonzóvá
tenni a gépész, villamos szakmacsoportokat, magát a szakmát és ezáltal a vállalat tevékenységét
is. A cég számos középiskolát és felsőoktatási intézményt támogat. Szakmai gyakorlatos helyeket
kínál a társaság, továbbá gyakorlati képzéseket is folytat, melyekkel nemcsak a saját utánpótlásbázisát biztosítja, hanem a környék vállalkozásainak is jól képzett szakmunkásokat nevel. A legjobb, idegen nyelvet is beszélő tanulók évi rendszerességgel németországi csereprogramban ve
hetnek részt, hogy ezzel is bővítsék tudásukat, szakmai tapasztalataikat.
Az erőmű és a bányák több felsőoktatási intézménnyel szoros kapcsolatban állnak kutatás és
fejlesztés céljából, és rendszeresen fogadják azok hallgatóit szakmai gyakorlatra. 2011. évben
9 felsőoktatási intézményből 26 tanuló részére biztosították a tanulmányaikhoz kötelezően
előírt gyakorlatot.
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Stratégiai alapokra helyezve az ELMŰ-ÉMÁSZ újradefiniálta, és megújította együttműködését
azon magyarországi felsőoktatási intézményekkel, melyek kulcsszerepet játszanak a kiemelten
fontos utánpótlás biztosítása terén. A 2011-ben elindított úgynevezett Munkáltatói Márkanév
(„Employer Branding”) projekt fiatal, tehetséges 20-25 év közötti diákok érdeklődését hivatott
már a pályaválasztás szakaszában felkelteni. A program keretében három műszaki felsőoktatási
intézményben (köztük a Budapesti Műszaki Egyetemen) sikerrel zajlott az ELMŰ-ÉMÁSZ Akadémia,
mely során számos érdekes, aktuális szakmai témáról hallhattak előadásokat a tanulók. A vállalat
számos állásbörzén vesz részt, gyakran jelenik meg felsőoktatási intézmények kiadványaiban,
továbbá a hallgatók rendelkezésére áll saját Facebook oldalán is. Bővült a szakmai gyakorlati lehetőségek kínálata, így a tanulók már tanulmányaik korai szakaszában is megismerhetik a társaságcsoportot. A friss diplomások számára létrehozott gyakornoki program évek óta sikeresen
folyik. Az Értékelő Központon („Assessment Centre”) alapuló átfogó kiválasztási folyamatot követően a legtehetségesebbek első szakmai évüket több különböző osztályon tölthetik el, hogy
a lehető legjobban megismerhessék a cég működését. 2011-ben hét új diplomás csatlakozott a
programhoz, és az előző év nyolc résztvevője kezdhette meg karrierjét a számára legmegfelelőbb
részlegen.

A társaságcsoport a villanyszerelők képzéséért is sokat tesz. Évente 34-38 szakmunkástanuló
oktatása folyik Budapesten az ELMŰ-nél, és több mint 40-en vesznek részt a programban az
ÉMÁSZ szolgálati területén. A legjobban végzetteket a cég vagy valamelyik alvállalkozója foglalkoztatja a képzés befejeztével. A program nem csupán színvonalas szakmunkásképzés, hanem a vállalat társadalmi felelősségvállalásának jelentős megnyilvánulása is.
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Munkaegészségügy, munkabiztonság
Egészség
A Mátrai Erőműnél 2009-ben bevezetett egészségfejlesztési program eredményeképp jelentősen nőtt az egészségtudatos munkatársak száma. Egyre inkább kezdik felismerni a megelőzés
fontosságát, így a kollégák egyre nagyobb számban vesznek részt szűrővizsgálatokon, változtatják meg étkezési szokásaikat, és kezdenek el rendszeresen sportolni. A Mátra Sportegyesü
letnek 460 tagja van, és tíz különböző sportágban biztosít munkatársai és családtagjai részére
sportolási, kikapcsolódási lehetőséget. A társaság bekapcsolódott a „Magyarország Átfogó
Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010-2020” nevet viselő éves gyakoriságú szűrővizsgálati
akcióba. Ennek keretében a 2011. évi komplex egészségvédelmi szűrővizsgálatokon a dolgozók
mintegy 42 %-a vett részt. A dolgozók továbbá ingyenesen igényelhetnek személyre szabott
egészségügyi tervet, termovíziós vizsgálatot, influenza elleni védőoltást, dohányzásról leszoktató és egészséges táplálkozási programot, munkapszichológusi foglalkozást. A vállalati cél a
dolgozók egészségének megőrzése és javítása s ezek révén a betegségekhez köthető távollétek, kieső idők és az általuk generált többletköltségek csökkentése volt.
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A 2011. évre kitűzött célok teljesültek:
— A szűrővizsgálatokon összesen 2 190 fő vett részt
— Az egy főre jutó kieső idő 2,7 nappal csökkent az előző évihez képest, amely 5%-os
javulásnak felel meg
— A betegszabadságra és táppénz egyharmadra kifizetett összegek is csökkentek, 3,7%-kal
— A dohányzásról leszoktató program eredményessége 35,5%-os volt
A kollektív szerződés által is támogatott véradó mozgalmáért a társaság elnyerte a Vöröskereszt
„véradó barát munkahely” címet.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ is aktív szerepet vállal az egészséges életmód népszerűsítésére munkavállalói
körében. Ennek érdekében egy 4,5 hónapon át tartó, minden kollégára kiterjedő egészségprog
ramot hozott létre. Első lépésként szűrővizsgálatokon vehettek részt a munkatársak, 70%-uk élt
is a lehetőséggel. A 2011-ben indult egészségi állapotfelmérő program célja egy reprezentatív,
un. vállalati egészségkép és annak megfelelő átfogó egészségterv elkészítése. A társaság minden
lehetséges eszközzel próbálja munkavállalóinak egészségi állapotát megőrizni illetve javítani.
Három étterme felújításra került, és ezek az egészséges táplálkozásra buzdítva ma már a kínált
ételek egészségi hatásairól is tájékoztatják a dolgozókat. Az ELMŰ saját sporttelepe kiváló rekreációs
és sportlehetőségeket nyújt a kollégáknak – a futballtól kezdve a teniszen át a Nordic Walking-ig.
Számos női munkatárs vesz részt a számukra megtartott aerobic, vízi aerobic és jóga órákon.

Biztonság
A Mátrai Erőmű nagy figyelmet fordított az utóbbi időben a munkavédelemre, melyet az elmúlt
évek javuló eredményei is alátámasztanak. A legfőbb mutató, a baleseti gyakorisági mutató 2005
óta folyamatosan javul, 2011-ben pedig sikerült jelentősen alatta maradni az Igazgatóság által
kitűzött határértékcélnak. Az 1 millió munkaórára vetített 3,0 baleseti célértéket 1,7 baleseti
gyakoriságra sikerült teljesíteni. Ez az eredmény a részvénytársaság fennállása alatti legjobb
eredmény. Sajnálatos módon azonban a vállalat legjobb erőfeszítése ellenére is történt egy vég
zetes kimenetelű baleset a cég egyik alvállalkozójánál. A hasonló baleseteket elkerülendő a Mátrai
Erőmű még szigorúbb biztonsági előírásokat vezetett be alvállalkozóinál is.
(Az elmúlt évek baleseti gyakorisági számát a következő ábrán követhetjük nyomon.)
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Balesetek száma 1 millió munkaóránként
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A baleseti gyakoriság mutató javulása a Mátrai Erőműnél, 2005 és 2011 között

Az eredmény folyamatos javítása érdekében a munkavédelem jogszabályokban megfogalmazott
feladatai mellett további más, hagyományos és új munkavédelmi módszerekkel igyekszik a cég
végső célját, a nulla balesetszámot elérni. Az éves munkavédelmi program végrehajtása és annak
ellenőrzése kiemelt fontosságú, rendszeresek a munkavédelmi bejárások, szemlék, és biztosított
a védőeszközök folyamatos fejlesztése is. A dolgozók gyakorta vesznek részt képzéseken, és jó
eredményt mutat a biztonsági és egészségvédelmi táblák kihelyezése is. A társaság csatlakozott
az RWE East munkavédelmi rendszeréhez, és további új módszerek, eszközök is bevezetésre kerültek. Ide tartozik többek közt az egyes veszélyes munkafázisok vizsgálatának fejlesztése, veszé
lyes tevékenység analízis, kvázi balesetek bejelentése, szlogenpályázat és szükséges esetekben
munkapszichológus alkalmazása. A munkabiztonság javítása vezetői prémiumfeladat, a munkavédelmi ösztönző rendszer pedig honorálja a munkavédelmi vétséget el nem követő munkatár
sakat.
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ évente auditált önkéntes Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási
Rendszert (MEBIR) üzemeltet. A Társaságcsoportnál felmerülő összes munkahelyi balesetet legjobban a korábban is használt LTIF6 mutató szemlélteti. A kitartó erőfeszítéseknek köszönhetően
ez az érték az utóbbi években folyamatosan csökkent, a tervezett érték alá került. A következő
évekre kitűzött cél az LTIF további csökkentése rendszeres oktatások, tájékoztatók s a Munkavé
delmi kampány segítségével.
(A korábbi évek igen pozitív LTIF adatait – tervezett és tényleges – az alábbi ábra szemlélteti.)
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Az LTIF javulása az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál, 2009-2011

A szigorú jogszabályi rendszernek való megfelelésen túl a FŐGÁZ szigorú belső szabályozása
és ellenőrzési rendszere szolgálja a biztonságos munkavégzés körülményeinek kialakítását és
annak fenntartását. A biztonságos munkavégzést a részletesen kidolgozott Műszaki utasításrendszer (MUR) tartalmazza. A munkavállalók munkatevékenységük szerinti tananyaggal rendsze
res időközönként oktatáson vesznek részt. A veszélyesebb munkakörökben dolgozók gyakorta
belső vizsgát is tesznek. A munkavédelmi csoport kezeli a jogszabályok által előírt dokumentációkat (kockázatértékelés, szabályzatok, nyilvántartások) valamint folyamatos munka- és tűzvédelmi

6

LTIF: Munkaképtelenséggel járó balesetek frekvenciája
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ellenőrzéseket és szemléket tart a belső és külső munkahelyeken egyaránt. Különös figyelmet
érdemel az új munkahelyek kialakítása valamint a meglévők átalakítása. Ilyen esetekben a munkavállalók bevonása elengedhetetlen a megfelelő ergonómiai környezetet kialakítása érdekében.
A rendszer működését mutatja a folyamatosan csökkenő munkabaleseti statisztika. A munkavég
zés alapvető feltételét, az egészséget szem előtt tartva a munkavállalók sűrűn vesznek részt orvosi alkalmassági vizsgálatokon, és a munkaegészségügyi szolgáltató munkaidőben folyamatosan elérhető a budapesti telephelyen.
Munkavállalói juttatások (jóléti és szociális)
A Mátrai Erőmű munkatársait a magas szintű elvárásokért cserébe a versenyképes bérezés mellett
kiemelt szociális ellátásban részesíti. Ennek egyik legfontosabb eszköze a választható béren kívüli
juttatások rendszere – más néven Cafetéria –, mely széleskörű, egyénre szabott felhasználási lehe
tőséget biztosít a munkavállalók igényeihez igazodóan.
A versenyképes kompenzáción (alapbér és bónusz) és a szociális juttatási csomagon túl az ELMŰÉMÁSZ különleges pihenési lehetőségeket is biztosít dolgozói számára. A budapesti sporttelepe
kitűnő feltöltődést nyújt a munkatársaknak és családtagjaiknak, és ugyanitt nyári táborokat is
szerveznek a dolgozók gyermekei részére. A cég balatoni telepe is nagyszerű helyszínt nyújt
táborok és rendezvények szervezésére, vízi sportok kipróbálására. Továbbá, a társaság évente
rendez Sportnapokat és Családi Napokat kollégák és családjaik számára.
A FŐGÁZ kiemelt figyelmet fordít a munkavállalói juttatások sokrétűségére, minőségére, méltányosságára és motivációs tartalmára, melyek jelentősen hozzájárulnak munkáltatói versenyképességéhez, a cég számára értékes munkatársak megtartásához. Az alapbéreket teljesítmény
arányos ösztönző rendszerek (prémiumok és bónuszok) egészítik ki. A vezetők premizálása BSC
(Balanced Score Card) alapú, vezetői szintek szerint differenciált. Szociális juttatásokat kínál a
cafeteria rendszer, és további szolgáltatásokat is nyújt a vállalat, úgymint szűrővizsgálatok, a
cég üdülőinél utazási hozzájárulás, sporttevékenységek, stb.
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A FŐGÁZ 2011-ben a korábbi évekhez hasonlóan több rendezvényt is szervezett munkavállalói
számára, különféle kikapcsolódási lehetőség biztosítása végett. Minden évben a legnagyobb
rendezvényre nőnapon, karácsonykor és az év elején megrendezett FŐGÁZ Napon kerül sor. A
karácsonyi ünnepségen a kiemelkedően teljesítő kollégákat jutalmazzák céges díjakkal.

Munkavállalói elégedettség
A Mátrai Erőmű valóban azt vallja, hogy sikereinek kulcsa munkatársainak tudása, elkötelezettsége és elégedettsége. A társaság erőfeszítéseit elismerés koronázta, mikor a 2009-ben elért
második helyet követően 2011-ben megnyerte az AON-Hewitt által meghirdetett „Legjobb munka
hely” felmérést a nagyvállalatok kategóriájában. Az elkötelezett munkatársak aránya 2011. évben
83% volt, ami a vállalatot a legfelsőbb, az un. Teljesítmény zónába helyezi, ahol a munkatársak
motiváltsága jelentősen hozzájárul az üzleti eredményességhez. Ez az érték a magyar vállalatok
és a közép-kelet-európai vállalatok átlagához képest is magas.
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ két-háromévente végez munkatársi elégedettség felméréseket. A következő
felmérésre 2012-ben fog sor kerülni. A tanulmány 2009-es eredményei nagyon pozitív tendenciát mutattak a 2007-es eredményekhez képest. A munkavállalói elkötelezettség 11 százalékponttal emelkedett 2007-ről 2009-re, míg az RWE motivációs indexe 5 százalékponttal javult
ugyanabban az évben. Ezek a kedvező változások a cégnél való maradási hajlandóságot is átlagon felülivé emelték. A fő erősségek közt szerepeltek a feladatok, kollégák, a csapatmunka, a
vállalati hírnév, juttatások, munkaeszközök és biztonsági kérdések is.
A munkatársak elkötelezettsége rövid és hosszútávon is szoros kapcsolatban áll az üzleti sikeres
séggel. Ezt felismerve, a FŐGÁZ 2011-ben harmadik alkalommal vett részt dolgozói elkötelezett
ségi szintfelmérésben. Az előző felméréshez képest nemcsak a felmérésben résztvevők száma
növekedett meg, hanem jelentősen, 18%-kal nőtt az elkötelezettség szintje is. Feltehetően ez
azoknak az akcióknak is köszönhető, amelyek az előző felmérés eredményeinek feldolgozását
követően indultak el. A 2011. évi felmérés adatai azt mutatták, hogy az elégedettségi mutató
minden tényező esetében növekedett. Kiemelkedően elégedettek a munkatársak a munkakörnyezettel, a feladatokkal, a közvetlen felettesekkel, munkatársakkal. Pozitívan értékelik a cég
által biztosított feltételeket a munka és magánélet egyensúlyának megteremtéséhez (rugalmas
munkaidő, részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, sportolási, szabadidős lehetőségek, családi
programok). Az elkövetkező felmérések kiértékelése is az elkötelezettség további növelésének
alapjául szolgálhat majd.
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Környezetvédelem
•
•
•
•

Biomassza együttégetés jelenlegi aránya a Mátrai Erőműnél: 10%
Hulladék újrahasznosítása valamennyi vállalatnál, Mátránál ipari vizek 100%-a is
Közel 2 500 hektárnyi terület rehabilitációja a Mátrai Erőmű által
ELMŰ-ÉMÁSZ: a madarak védelmére létrejött „Akadálymentes égbolt” program tagja
Környezetvédelmi politika
A Mátrai Erőmű missziója az ország időben és mennyiségben változó villamos energia igényének
kielégítéséhez való hozzájárulás hazai lignit és biomassza bázison. Ezért tevékenysége középpont
jában a biztonságos, a környezetvédelmi követelményeket figyelembe vevő és gazdasági szempontból is versenyképes villamosenergia-termelés áll. A Társaság tevékenységeinek irányítási
rendszere minőség- és környezetközpontú, ami által biztosított a jogszabályi előírások és saját
célkitűzései minél magasabb szintű teljesítése, a káros környezeti hatások minimalizálása. Ennek
érdekében a vállalat ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerint akkreditált Integrált Vállalatirányítási rendszert üzemeltet. A Társaság vállalati politikája teljes körűen érvényes valamennyi
tevékenységére, és az a mindennapi munkafolyamatok szerves részeként kerül érvényesítésre.
A Mátrai Erőmű telephelyei Egységes Környezethasználati Engedéllyel (IPPC) rendelkeznek.
Mint a környezetvédelem iránt elkötelezett vállalat, az ELMŰ-ÉMÁSZ 2004 óta Környezetirányítási
rendszert működtet. 2009-ben megszerezte az ISO 14001:2004 tanúsítványt, és a rendszer műkö
dését évi rendszerességgel egy külső ellenőrző intézet vizsgálja. A környezetirányítási rendszer
lehetővé teszi a vállalat környezeti hatásainak folyamatos ellenőrzését s tevékenységeinek előzetes
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tervezését, csökkentve, megakadályozva ezzel a negatív hatásokat. A beruházások tervezése során
kiemelt figyelemmel bír az élővilágra gyakorolt hatás. Már az előkészítés folyamatában szakértői
véleményt kér a cég, és ennek alapján tervezi tovább a munkákat. A rendszer maximális hatékony
sága érdekében a munkavállalók bevonása elengedhetetlen. Rendszeres képzések, kampányok
és rendezvények növelik a környezeti tudatosságot. A 2011-ben szervezett Családi Napon játékos
módon mutatták be a környezeti kihívásokat és az azok érdekében tett erőfeszítéseket.
A Mátrai Erőmű és az ELMŰ-ÉMÁSZ környezetvédelmi tevékenységének meghatározó tényezői:
—
—
—
—
—
—
—
—

Légszennyezés mérséklése
A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme
Tájrendezés
Zajcsökkentés
Talajvédelem
Hulladékgazdálkodás
Természet védelme
A környező települések, önkormányzatok tisztességes és nyílt tájékoztatása

Megújuló energiaforrások
A CO2 kibocsátás csökkentésének érdekében a Mátrai Erőmű 2003-tól biomassza együttégetést
végez, mellyel nagymértékben hozzájárul Magyarország CO2 emisszió csökkentési kötelezettség
vállalása teljesítéséhez. A felhasznált biomassza a környező mezőgazdasági területekről származó
mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékokból áll, melyek állaguk és fizikai tulajdonságaik
alapján megfelelően alkalmazhatóak a Magyar Energia Hivatal által engedélyezett „együttégetési”
technológiához. 2011-ben 5,2 PJ (357 tonna) biomassza felhasználásával 455 GWh villamos ener
giát állítottak elő.
A Mátrai Erőmű saját, a bányászattal már nem érintett területein 2010-ben fás szárú energetikai
ültetvény létesítését határozta el. Az ültetvények a biomassza együttégetéshez szükséges tüze
lőanyag szükséglet megteremtéséhez járulnak hozzá. Energiaültetvény telepítésre alkalmas felü
letekkel Visonta és Bükkábrány bányák hányófelszíne rendelkezik. A kísérleti telepítés 2010-ben
kezdődött, és 2011-ben fejeződött be. A mintegy 100 hektár nagyságú területen összesen 850 000
darab fehér akác csemete került telepítésre.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ is hasznosít megújuló forrásokat energiatermelésre: két, több mint száz éves
vízerőmű tulajdonosa Észak-Magyarországon – Gibárton és Felsődobszán. Hosszú távú fenntartásuk és bővítésük fontos feladat, különösen mivel a felsődobszai erőmű szolgáltatja a vállalat
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zöldtarifájához szükséges áramot. 2011-ben itt egy 800 millió forintot meghaladó rekonstrukciós beruházást indítottak, mely várhatólag 2013 májusára fejeződik be. Az élettartam- és
kapacitásbővítések következtében a villamosenergia-termelési teljesítmény közel duplájára,
940 kW-ra növekszik. (A két erőmű öt évre lebontott termelési adatait az alábbi ábra ismerteti.)
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Az ELMŰ-ÉMÁSZ vízerőműveinek villamosenergia-termelése (MWh)
A hazai viszonyokat figyelembe véve a megújuló energiatermeléshez használt technológiák közül
nagy hangsúlyt kap a biomassza, illetve a biogáz alapú energiatermelés. A Társaságcsoport pro
jekt menedzsment cége, a Sinergy Kft. erősíteni kívánja az ezen piacon betöltött szerepét, jelenleg
különféle projekt lehetőségeket vizsgál.

A környezeti hatások minimalizálása
Légszennyezés mérséklése
A Mátrai Erőműnél különféle levegő minőségbiztonsági intézkedések – mint például a LURGI-, ill.
HEG-típusú elektrofilterek vagy a füstgáz kéntelenítő berendezés – garantálják, hogy a kibocsátási értékek jóval az előírt határértékek alatt maradjanak. A Társaság emissziós mérőrendszere
folyamatosan ellenőrzi a kibocsátási szinteket, s mérési eredményei a vállalat bevallási alapját képezik.
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Éves átlagos kibocsátási adatok összesítése 2011

Határérték

Kibocsátás fajtája
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Tényleges
kibocsátás

SO2

400 mg/m3

329 mg/m3

NOx

500 mg/m3

290 mg/m3

CO

250 mg/m3

149 mg/m3

Por

50 mg/m3

8 mg/m3

A humán szférára ható környezeti levegőminőség értékek egy esetben sem lépték át az előírt
küszöbértéket, sőt több esetben a kimutathatósági határhoz közeliek voltak.
Vízgazdálkodás
A Mátrai Erőműnél villamosenergia-termeléshez átlagosan felhasznált tüzelőanyag (lignit)
mennyisége mintegy 8 Mt/év, amihez a felhasznált összes nyersvíz mennyisége 9-10 Mm3/év.
Mind az erőmű, mind pedig a bányák különös figyelmet fordítanak a felszíni, a felszín alatti
vizek, valamint az ivóvíz bázisok védelmére. A működéshez felhasznált technológiai vizet nem
engedik vissza a felszíni vízfolyásba, hanem a teljes visszanyert mennyiséget a kéntelenítési
technológiára hasznosítják. A Mátrai Erőmű ipari vizeinek teljes mennyisége újrahasznosított.
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Az erőműben és a bányákban keletkezett ipari és kommunális szennyvizet külön csatornarendszerekben gyűjtik össze, mielőtt a tisztítóberendezésekben megtisztítanák. A megfelelő kezelés,
tisztítás után a víz minden esetben határérték alatti volt, amelyet a hatósági kontroll vizsgálatok
is alátámasztottak.
Talajvédelem
A talaj olajszennyezettsége nagy veszélyt jelent a környezetre nézve, ezért az ELMŰ-ÉMÁSZ kü
lönösen ügyel arra, hogy a létesítményeiben lévő olaj ne szivároghasson a talajba, talajvízbe.
Kármegelőző intézkedésként az olajos berendezéseket szigetelt kármentő medencével látták el.
A berendezések alatt található zúzottkő-ágy olajszennyezettségtől való megtisztítása szénhidrogén-leválasztó segítségével történik. A telephelyeken a rendszerből kikerülő tisztított csapadék
vizet rendszeresen ellenőrzik. A transzformátorok kármentő medencéi mellett a gépjármű mosók
hoz, a különleges tároló helyiségekhez is alkalmaznak olajleválasztó berendezést.
A területhez megfelelő műtárgy kiválasztásakor a következő szempontokat kellett figyelembe
venni: a felület nagysága, a csapadék intenzitása, az olajszennyezettség mértéke, a műtárgy és
a csatorna csatlakozási magasságainak megegyezése.
A társaságcsoport számára folyamatos problémát jelent a közép-/kisfeszültségű transzformátorok szándékos rongálása, mely a leggyakoribb okozója a talaj, talajvíz szennyezésének. A károkat
azonnal és szakszerűen megszűntetik, a keletkező szennyezett talaj végleges tisztítása, elhelyezése a vállalat fontos feladata. A további károkozások elkerülése érdekében műszaki intézkedéseket vezettek be, és a rendőrséggel szorosabb együttműködést alakítottak ki. Mindezek eredményeként 2010-ről 2011-re a károk mértéke több mint 50%-kal csökkent.
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Zajvédelem
Zajvédelmi szempontból a Mátrai Erőmű működéséből adódóan határérték túllépést nem mértek.
Ráadásul a bányászati berendezések fejlesztése során olyan alkatrészek kerültek beépítésre, és
olyan technológiai módosításokat hajtottak végre (pl. a bükkábrányi törő áthelyezése), melyek
hatására a bányák zajkibocsátását 2011. évben csökkenteni tudták.
Hulladékgazdálkodás
A Mátrai Erőmű hulladékkezelése szempontjából elsődleges feladat, hogy a keletkezett hulladékok közül a hasznosítást helyezzék előtérbe, és csak a maradék, nem felhasználható mennyiség
kerüljön ártalmatlanításra, lerakásra. A társaságnál teljes körűen bevezetésre került a szelektív
hulladékgyűjtés, és megoldott a begyűjtött anyagok hasznosításra történő elszállítása.
Értékesített és újrahasznosított hulladékok mennyisége 2011
Hulladék típusa

Tömeg (t)

Tüzelési maradék

183 190

Gipsz

301 997

Saját olajos hulladék
Egyéb ártalmatlanításra átadott hulladék

50
6 422

A társaság foglalkozik szelektált kommunális hulladékok könnyű frakciójának energetikai hasznosításával, amelynek mértéke 2011-ben 30 ezer tonna körül volt.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ is felelősen jár el a hulladékok kezelésének tekintetében. Hulladékgazdálkodási
rendszerüket ezért már 2007-ben kiterjesztették az egész társaságcsoportra. A villamos hálózaton,
telephelyeken és az irodaépületekben történő napi munkavégzésből adódó hulladékot minden
esetben szelektíven gyűjtik, amit azután az erre megfelelő jogosultsággal rendelkező partnerek
szállítanak el, és gondoskodnak a megfelelő kezelésről.
2011-től a FŐGÁZ legfontosabb célkitűzése a hulladékok szelektív összegyűjtésén kívül az volt,
hogy a hulladékok olyan szervezetnek legyenek átadva, akik biztosítják az újrahasznosítást. A
szelektív hulladékgyűjtésből a vállalatnak bevétele származik, így a fenntartható fejlődés keretein
belül vissza tudja forgatni a befolyt összeget arra, hogy a jövőben még több eszközzel tudja óvni
környezetét. A legjobb alvállalkozót pályázat útján választják ki.
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A FŐGÁZ-nál keletkező hulladékokat két nagy csoportba lehet sorolni. Az egyik a hálózat létrehozása, karbantartása, javítása során, a másik pedig a kiszolgáló tevékenységek során keletkező
hulladék. A különböző papírhulladékokat (mint például a sima csomagolási hulladék, hungarocell
vagy selejtezett iratok) külön bontva szállítják el. A papír és csomagolási hulladékok elszállításával megbízott vállalkozó biztosítja azok 100%-os újrahasznosítását. 2011-től a PET palack gyűjtését és elszállítását un. „palackprések” felszerelésével segítik elő. A központban és a telephelyeken eddig összesen 28 prés került kihelyezésre. A fénymásolóknál, nyomtatóknál keletkezett
hulladékokat (toner, patron stb.) az irodatechnikai eszközöket beszállító partner közreműködésé
vel szállíttatják el. A kisebb akkumulátorok, elemek gyűjtésére minden telephelyen egy tároló
edényt létesített a FŐGÁZ, melybe minden kolléga otthonról is elhozhatja a már használaton
kívüli elemeit. A használt fénycsöveket, égőket, monitorokat, gépeket, stb. külön a központi telep
helyen gyűjti a társaság, onnan kerülnek elszállításra és megsemmisítésre. Veszélyes hulladékként olajos iszap, olaj- levegőszűrő, olajos rongy, fáradt olaj, hajtógázas flakonok keletkeznek.
Ezeket szintén külön gyűjtik a társaságnál, és a megfelelő óvintézkedéseket betartva kerülnek
elszállításra, megsemmisítésre.
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Hulladéktípusok mennyiségi megoszlása 2011
Hulladék típusa
Bontásból származó öntöttvas szigetelt cső hulladék

Összesen
(kg)
263 204

Lemez tartalmú gázmérő hulladék

70 130

Vas hulladék

13 032

Műanyag hulladék

3 950

Alumínium tartalmú hulladék

2 285

Vegyes acél hulladék

640

Laza lemez hulladék

340

Az élővilág védelme
Táj kármentesítése
A Mátrai Erőmű tájrendezési tevékenységét a hatóságilag jóváhagyott tervek és a középtávú terv
alapján végzi. Az esztétikai és tájba illesztési szempontokat figyelembe véve a területrendezést
az erózió és defláció elleni védelem szerint tervezik. A Mátra a bányászattal érintett tájat rehabilitálja. Arra törekszik, hogy az épített környezet szépségében és hasznosságában túlhaladja
az eredetit, miközben eleget tesz a hatósági, lakossági és önkormányzati elvárásoknak is.
A következő rehabilitációs paraméterek érzékeltetik a Mátrai Erőmű tájrendezési tevékenységét:
—
—
—
—

Visonta és Bükkábrány térségében mintegy 2 500 hektár tájrendezett terület
905 hektárnyi művelésbe visszaadott terület
Közel 5,8 millió elültetett facsemete
3,5 hektár felületű végtó kialakítása

Évente átlagosa 20-25 hektár technikai és biológiai tájrendezését hajtják végre. Az erdősítés
során túlsúlyban a nem tájidegen fafajok telepítése szorgalmazott, melynek megfelelően az
akác részaránya az utóbbi időkben 30%, míg az egyéb fajok (ezüstfa, nyír, juhar, vadcseresznye,
fűz, tölgy feketedió, kőris stb.) részaránya 70%. A telepítés során 1 hektáron hozzávetőlegesen
7 200 db facsemetét ültetnek.
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Madárvédelem
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport mindig is nagy erőfeszítéseket tett, hogy kábelhálózata minél
biztonságosabb lehessen a madarak számára. A cég madárvédelmi tevékenysége nagy múltra
tekint vissza, egészen pontosan a ’70-es évekig, amikor is gólyák számára potenciális fészkelő
helyeket biztosítottak. Ezek száma mára több ezerre tehető. Később a feszültség alatt lévő része
ket műanyag takaró elemekkel burkolták. A burkolással egy időben megkezdődött az egyéb
veszélyes hálózati elemek madárbaráttá tétele is. 2008-ban a Társaságcsoport csatlakozott a
madarak fokozottabb védelmére létrejött „Akadálymentes égbolt” elnevezésű megállapodáshoz.
A végső cél, hogy 2020-ig a kábelhálózat valamennyi lehetségesen veszélyes részét madárbaráttá alakítsák át. Az ütközéses madárpusztulások elkerülése érdekében a vállalat most eltérítési
technikákkal kísérletezik. Ezen túlmenően újabban már nem csak a passzív madárvédelemmel
foglalkozik a Társaságcsoport, hanem aktívan részt vesz a ragadozó madár populáció növelésében.
Ennek érdekében eddig több mint 30 db műfészek került kihelyezésre a 120 kV-os távvezetéki
oszlopaikra, amelyek ideális költőhelyet jelentenek a ragadozó madarak számára.
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Óbudai Gázgyár
A XX. század elején az emelkedő gázigények kielégítésére a megoldást egy új gázgyár telepítésében látták, mely Budapest III. kerületében épült meg. A FŐGÁZ jogelődjének vezetésével a
gyár szénből termelt városi gázt. Az 1913 és 1984 között működő Óbudai Gázgyár a kor legfejlettebb technológiáját alkalmazta, mely maradéktalanul eleget tett az akkori szabályozásnak. A
FŐGÁZ az egykori Óbudai Gázgyár területén az üzemi tevékenységét 2002-ben végleg befejezte,
és a területet 2004-ben az előírások szerint visszaadta korábbi tulajdonosának, a Fővárosi Önkor
mányzatnak. A jelenlegi szabályozás szerint azonban a terület szigorú környezetvédelmi követelmé
nyeknek megfelelő kármentesítése a jogutód felelőssége. A FŐGÁZ a terület környezetvédelmi
kármentesítését kiemelten fontos feladatának tartja, és a kármentesítés ügyében minden törvé
nyes kötelezettségének eleget tett, és eleget tesz a jövőben is. A jelenleg folyamatban lévő
tisztítás középpontjában a talaj szennyezettségének helyreállítása áll. Várhatóan 2012-ben a
tovább folytatódó rekultivációs munkák első lépéseként a jogszabályokban előírt szennyezettség
határértékre történő tisztítása kezdődik meg. Az erre vonatkozó műszaki beavatkozási tervet a
társaság elkészítette, és benyújtotta az ügyben illetékességből eljáró környezetvédelmi hatóság
nak. A kármentesítési terv hatósági jóváhagyását követően a terület kármentesítésének fizikai
végrehajtását a FŐGÁZ azonnal megkezdi.
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TÁRSADALOM
•
•
•
•

Évi 3 500 látogató a Mátrai Erőműben
Számos anyagi és nem anyagi támogatás a vállalatok részéről
Több mint 97 millió forintnyi adomány a vállalatoktól
2011, az Európai Önkéntesség Éve
Társadalmi felelősségvállalási programok
A Mátrai Erőmű, mint a magyar árampiac jelentős szereplője és az Észak-magyarországi régió
kiemelt foglalkoztatója mindig is arra törekedett, hogy társadalmi szerepvállalása összhangban
legyen gazdasági súlyával.
Az Ajkai Timföldgyár tározójának gátszakadása után a Mátrai Erőmű 12 ezer tonna gipsszel segí
tette a vörösiszap-katasztrófa sújtotta terület kármentesítését.
A vállalat meggyőződése, hogy a nyílt kommunikáció, a korrekt, átlátható működés a felelős vál
lalati lét alapfeltétele. Ennek érdekében folyamatosan erősíti proaktív kommunikációját, meghall
gatja, és válaszol a közösség kérdéseire, kétségeire. A Mátrai Erőmű „Nyitott kapuk” programot is
működtet, melynek keretében minden érdeklődő meglátogathatja létesítményeit. 2011-ben 3 500
látogató nyert közelebbi bepillantást a villamosenergia-termelés új megoldásaiba, technológiai
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fejlesztéseibe és a környezetvédelmi tevékenységekbe. A látogatásokat a cégről készült filmekkel,
a látogatói kisvonattal és interaktív eszközök alkalmazásával teszik még színesebbé.
A társaság aktív szerepet vállal a régió közösségeinek támogatásában. 2011-ben több mint harminc
millió forintot adományozott arra érdemes egészségügyi, szociális, kulturális vagy éppen sporto
lási célokra. Néhány jelentősebb támogatást kiemelve megemlítendő a gyöngyösi kórházban
üzembe helyezett új inkubátor, mely nagyban segíti a térség koraszülött gyermekeit, vagy a vál
lalat saját alapítványa, mely a korábbi dolgozók leginkább rászoruló gyermekeit támogatja. Egy
számottevő adománynak köszönhetően megújulhat a gyöngyösi Ferences templom nemzetközi
hírű könyvtára is.
Az anyagi támogatáson túl a Mátra más módon is elősegíti a régió felvirágoztatását. Jó példa
erre a Detken a bányászati terület rekonstrukciója során kialakított szánkó pálya, mely a helyi
lakosok kérésére épült. A bázison a pihenőhely mellett az erőmű látogatóinak fa ültetésére is van
lehetőségük. A cég a térség közösségeinek rendelkezésére áll célgépeinek, szállítójárműveinek
kedvezményes bérbeadásával és speciális nyomdai feladatok elvégzésével. A Mátra társadalmi
tevékenységéhez hozzájárul a női vezetői által alapított „Mert Nők” szervezet. Az ő szervezésükben a dolgozók ruhaadományokat juttattak el a rászorulóknak, papírt gyűjtöttek, megtisztították
a szeméttől a Markazi-tó környékét és az oda vezető erdei utakat, valamint támogatták az Autista
Segítő Központ munkáját és a gyöngyösi hajléktalanokat.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított az őt körülvevő
társadalom problémáira, és tevékenyen részt vállalt ezek megoldásában. Nem volt ez másként
2011-ben, az Európai Önkéntesség Évében sem. Megalakult a Társadalmi Kapcsolatok Osztály
annak érdekében, hogy a Társaságcsoport különböző jótékonysági és önkéntes tevékenységei
gondosan elkészített CSR stratégia mentén mozogjanak. Az Osztály feltérképezi a legégetőbb
magyarországi kérdéseket, és kiválasztja a vállalat értékrendjének leginkább megfelelő támoga
tandó ügyeket. A CSR alapelvei – az átláthatóság, elszámoltathatóság, etikus üzleti magatartás
melletti elkötelezettség, fenntarthatóság, valamint kölcsönösség – is maradéktalanul érvényre
jutnak.
A vállalat számos non-profit szervezetet támogat közvetlen pénzügyi forrásokkal és egyéb módon is. 2011 néhány főbb tevékenysége kiemelendő.
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Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal – Elismerésre méltó kapcsolat
Az egy éves együttműködés néhány kulcsfontosságú ügyre összpontosított. Ezek egyike volt a
tarnabodi Befogadó falu program. Ennek során hajléktalan és nagycsaládos emberek költöztek
az akkor még elöregedőnek számító, fogyatkozó településre, melynek megmentésére az elmúlt
években jelentős lépéseket tettek. Ilyen volt például az elektronikai bontóüzem létrehozása,
amellyel harminc új munkahely jött létre. A ma is működő üzem tevékenységéhez a Társaságcsoport többször is szolgáltatott alapanyagot.
További sikeres kezdeményezés volt a rászorulók számára megszervezett tavaszi és őszi ruhagyűjtési akció. Közel 39 000 liternyi zsákot sikerült ruhával megtölteni. Ózd Hétes lakótelepre a
munkatársak önkéntes munka keretében szállították el az adományokat a „Fény Ünnepének”
nevezett rendezvény során. Az adományok szétosztásán túl faültetésre és közös főzésre is sor
került a program alatt.
A fent említett két település gyermekes családjait iskolakezdési csomagokkal, füzetekkel segítették a tanév kezdete előtt, ezzel támogatva a falvak 232 diákjának tanulmányait. A Máltai Szeretet
szolgálattal folytatott gyümölcsöző és folytatásra érdemes együttműködést a Magyar Adományo
zói Fórum is elismerte. Az általuk létrehozott Társadalmi Befektetések Díj négy kategóriában
került kiosztásra, melyből két, a Legsikeresebb Partneri Együttműködések és Az Év Társadalmi
Befektetési Programja kategóriában is első díjat szerzett a vállalat.
Együttműködés az Ökomenikus Segélyszervezettel – Egy jövőbe mutató kezdeményezés
A hosszú távra tervezett együttműködés egyik fő akciója a Miskolcon lévő Családok Átmeneti
Otthonának felújítása volt. A Társaságcsoport jelentős anyagi hozzájárulásán (5 millió forint)
túl annak vezetősége és Igazgatósági tagjai fizikailag is kivették részüket a munkából. Az Otthon
menedéket nyújt, és életvezetési tervet készít a nehéz helyzetbe került családoknak, melyek több
sége párkapcsolati vagy gyermekbántalmazás miatt menekült el otthonából. Az együttműködés
másik jelentős eseménye a hagyományosan megrendezésre kerülő melegétel-osztás volt a XIII.
kerületben. December 20. és 23. között naponta mintegy 1 000 adag ételt osztottak ki önkéntesek
és a Segélyszervezet munkatársai a hajléktalanoknak és a rossz szociális körülmények között élő
családoknak. Az egyik nap az ételosztást támogató FŐGÁZ SWN (Senior Women’s Network) és
az ELMŰ SWN tagjai osztottak ételt az RWE Hungária Elnöke, Dr. Marie-Theres Thiell vezetésével.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport társvállalataival és a Senior Women’s Network segítségével
12 millió forint értékű korszerű ultrahangos készüléket adományozott a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Gyermek Egészségügyi Központjának. A beruházással
régi álma teljesült az Észak-magyarországi kórháznak, lehetőséget nyújtva az újszülött-koraszülött
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ellátás fejlesztésére, korszerűsítésére. A Társaságcsoport két lovas terápiás központot is támogatott, összesen több mint 12 millió forinttal.
A társadalmi és egészségügyi problémákon túl a Társaságcsoport a kulturális élet támogatása
mellett is elkötelezte magát. Az észak-magyarországi régióban az ÉMÁSZ-t mint a kultúra mecé
nását tartják számon, hiszen több olyan eseményt, intézményt is támogat, melyek a régió kultu
rális életének meghatározó részei. Évek óta támogatja a ma már nemzetközi elismerés által övezett
miskolci Bartók +… Nemzetközi Operafesztivált. Kultúra iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy
a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a helyi Herman Ottó Múzeum is támogatottjai közé tartozik.
Munkavállalói részvétel
Az alkalmazottak számos módon vesznek részt a vállalat CSR kampányaiban. Ezek egyike az úgy
nevezett Mosolykampány. Minden negyedévben az elégedett ügyfelektől begyűjtött „mosolykártyákért” versenyeznek az ügyfélszolgálati irodák. A nyerteseket díjakkal jutalmazzák, de ami
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ennél fontosabb, hogy az általuk választott alapítványnak személyesen nyújthatják át a felajánlott összegeket. A vállalat csatlakozott a „Te Szedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” hulladékgyűjtési programhoz is. Ennek keretében közel 300 munkatárs képviselte a Társaságcsoportot Budapesten és vidéken egyaránt.
A FŐGÁZ piaci terjeszkedése következtében 2011-ben az agglomerációs területen élő ügyfeleit
kívánta megszólítani. Képeslapküldő Facebook alkalmazás segítségével öt olyan intézményt támogatott, amelyek az ott élők számára fontos – kikapcsolódást nyújtó, kulturális fejlődést előse
gítő, az egészség megőrzését szolgáló és gyógyító – szolgáltatásokat nyújtanak. A közösségi oldal
felhasználói a gödöllői Chopin Zeneiskola, a szentendrei Skanzen, a váci Jávorszky Kórház, a fóti
Gyermekváros, és a maglódi MagHáz Kulturális Központ számára gyűjthettek támogatást az intézményeket megjelölő virtuális képeslapok küldésével. Az akcióban több mint tízezerszer küldték
tovább az intézmények képeslapjait, ezzel összesen másfél millió forintnyi támogatást osztottak
szét a továbbküldések arányában az intézmények között.
A társaság 2011-ben egy olyan akciót is indított, melyben az ügyfél maga dönthetett arról, hogy
mely szervezetet támogassa a FŐGÁZ. Az akcióban a társaság minden ügyfélszavazat után 2 000
forintos adományban részesítette a kiválasztott szervezetet, amelyek a Mozgáskorlátozott sportolók, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Heim Pál Gyermekkórház voltak.
A FŐGÁZ kiemelten fontosnak tartja a szeretetet, az otthon melegét és a mindennapi ételhez
jutás örömét nélkülöző embertársak támogatását. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a
Magyar Ökomenikus Segélyszervezettel együttműködve segíti a legnehezebb sorban élő rászorulókat. 2011-ben a MikulásGyár gázszolgáltatójaként részt vállalt azon nélkülöző családok békés,
boldog ünnepének megteremtésében, akik otthonukban segítség nélkül mindezt nem élhették
volna át.
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A Társaságok által 2011-ben nyújtott adományok
Támogatás célja

Összeg
(millió Ft)

Vállalatok saját alapítványai

20,3

Egészség és rehabilitáció

33,8

Egyéb alapítványok/klubok támogatása (főként pályázatok útján)

14,9

Kultúra és turizmus

13,0

Társadalmilag hátrányos helyzetűek megsegítése

8,1

Oktatás

3,0

Sport

2,1

Konferenciák, találkozók

2,0

Összesen

97,2
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2011 a főbb számok tükrében
•
•
•
•

Kapacitás és értékesített villamos energia a Mátrai Erőműnél: 950 MW és 5,8 TWh
Áram- és gázfogyasztók száma a társaságoknál: 2,2 és 0,8 millió
Összesen több mint 6 000 biztonságos munkahely
Jelentős beruházások az ellátás-biztonság fejlesztésére minden évben

2011 a főbb számok tükrében
Társaság

UPSTREAM

Kapacitás

Értékesítés

(MW)

(TWh)

950

Ügyfelek

Árbevételek
összesen

Munkatársak

Beruházások

(M Ft)

(zárólétszám)

(M Ft)

5,8

98 400

2 279

5 588

Értékesítés/
Elosztás

Értékesítés
árbevétele7

Munkatársak

Beruházások

(TWh/Mrd. m3)

(M Ft)

(zárólétszám)

(M Ft)

Mátrai Erőmű
villamosenergiatermelés

DOWNSTREAM

(ezer)

ELMŰ Társaságcsoport

2 238

villamos energia

ELMŰ: 1 485

ÉMÁSZ Társaság-

ÉMÁSZ: 726

csoport

MÁSZ:

27

OM8:

5,5

USP9:

5,5

DSO10: 16,3

239 208

21 68711
Összesen:
3 012

92 678

13 277

villamos energia
FŐGÁZ
földgáz

820

OM:

1,1

USP: 0,95

1 059
249 980

Zrt.: 604

5 650

DSO: 455

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport esetében konszolidált, IFRS (International Financial Reporting Standard)
szerinti adatok
8
OM: szabadpiac; 9 USP: Egyetemes szolgáltatás; 10 DSO: Elosztótársaság
11
Synergy ebből: 564,4
7
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2011-ben elnyert díjak, kitüntetések
•
•
•
•

Mátrai Erőmű: az év „Legjobb Munkahelye”
Mindegyik vállalat a Business SuperBrands díjazottja
Számos CSR-ral kapcsolatos díj az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál
A FŐGÁZ az Energiafogyasztók díjának negyedszeri nyertese
Mátrai Erőmű

✔Legjobb Munkahely
Első hely a Világgazdaság-AonHewitt Legjobb Munkahely Felmérésben nagyvállalati kategóriában

✔Magyar Termék védjegy
Védjegy megszerzése az előállított villamos energiára és melléktermékeire

✔Business Superbrands
A szakma elismerése Business Superbrands díjjal immár harmadjára

ELMŰ-ÉMÁSZ

✔MagyarBrands
Az egyetlen magyar márka a hazai egyetemes villamosenergia-szolgáltatásban

✔SuperBrands
Kiváló márka hírnév a villamosenergia-szolgáltatásban

✔Business SuperBrands
Legjobb B2B márka

✔Legjobb CSR megoldás
Energiapersely, Energiasuli
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✔Kiváló Magyar Tartalom – tudomány, technológia, társadalmi integráció kategóriák
Az energiapersely oldal minőségi magyar tartalom díja

✔Kiváló Magyar Tartalom – oktatási kategória
Az energiasuli oldal minőségi magyar tartalom díja

✔Magyar Kiváló Online Gyermektartalom Díja
Az energiasuli oldal kiváló gyermektartalmának díja

✔Magyar Adományozói Fórum Társadalmi Befektetések Díj
CSR tevékenységek elismerése

FŐGÁZ

✔Energiafogyasztók díja
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően negyedszerre díjazott, ügyfélközpontú
tevékenység elismerése

✔Business SuperBrands
Az üzleti szektor egyik legjobb márkája, harmadik egymást követő alkalommal
díjazott a minőség és megbízhatóság elismeréseként

✔MagyarBrands
Egymás után a második alkalommal díjazott, amiért hagyományai, vállalatvezetése,
üzletpolitikája és nem utolsósorban ügyfelei visszajelzései alapján szorosan kötő
dik hazánkhoz

✔Superbrands
Az egyetlen Magyarországon működő gázszolgáltató mind a Superbrands, a
Business Superbrands és a MagyarBrands díjakkal kitüntetve

Mátrai Erőmű Zrt.
3271 Visonta, Erőmű u. 11.
Telefon: +36 (37) 334-000
E-mail: matra@mert.hu
Web: www.mert.hu

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Telefon: +36 (1) 238-1110
E-mail: elmu@elmu.hu
Web: www.elmu.hu

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
Telefon: +36 (46) 535-000
E-mail: emasz@emasz.hu
Web: www.emasz.hu

Fővárosi Gázművek Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Telefon: +36 (1) 477-1111
E-mail: kommunikacio@fogaz.hu
Web: www.fogaz.hu

