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Horváth Péter úr, a MVM Zrt. vezérigazgatója előadásában bemutatta, az MVM 
Csoport mint sikeres, erős, nemzeti, regionálisan meghatározó, integrált 
energiaipari vállalatcsoport földgázpiaci tevékenységének aktuális helyzetét. 
 
Az MVM Csoport földgázpiaci szerepvállalása 2011-ben kezdődött el mikor 
belépett az AGRI projektbe, és az MVM Partner Zrt. elindította a földgáz 
kereskedelmi tevékenységét. 
Az azóta eltelt időben számos esemény tovább erősítette az állami szereplő 
földgázpiaci pozícióját, a szállítás és a szervezett piaci, továbbá - az E.ON és 
RWE tranzakciók eredményeként - a földgáz tárolás, kereskedelem és a 
közüzemi szolgáltatás területen is. Az MVM mára megkerülhetetlen szereplővé 
vált, ezáltal aktívan hajtja végre a Nemzeti Energiastratégia által rá kitűzött 
célokat, illetve az ellátásbiztonság számos eleme hárul a csoportra a magyar 
földgáz piacon. 
 
Ez évben sor került a magyar és a szlovák földgázhálózat összekapcsolására, 
és várhatóan le fog zárulni a FŐGÁZ önkormányzati tulajdonrészének átvétele 
is. A FŐGÁZ megvásárlásával az egyetemes szolgáltatási piac 25%-a tartozik a 
cégcsoporthoz. 
 
Míg Északi Áramlat Nyugat-Európának, a Déli Áramlat a Közép-Európa 
Magyarország számára fontos ellátás biztonsági szempontból. Jelentőségét 
emeli a kialakult ukrajnai válság, ami veszélyeztetheti az ország földgázellátását. 
 
Jelenleg Magyarország földgázigénye biztonságosan kiszolgálható.  A gáztárlók 
biztonsági készlet feltöltése megtörtént, és addicionális tárolói mennyiségek 
beszerzése van folyamatban, ami biztosítja az ellátásbiztonságot a téli 
időszakra.  
 
A rezsicsökkentés MVM csoportszinten 150 milliárd Ft fedezetcsökkenést 
eredményezett, ami az iparági szinten elkönyvelt összes veszteség 
egyharmada. 
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A vezérigazgató úr előadását követően, kötetlen beszélgetés alakult ki,  
a felvetésekre Horváth Péter úr az alábbi válaszokat adta, illetve a SZEVEK 
tagjai az alábbi megállapításokat tették: 
 
 

• Hosszú-távú gázszerződés, Déli Áramlat: 
Jelenleg a földgáz piac kínálati piac, ami alacsony spot árakat 
eredményez, a magyar gázfogyasztás folyamatosan csökken, látszil-e 
lehetőség a tendenciák megfordulására? 
A magyar-orosz hosszú távú földgázszerződés a Magyar 
Földgázkereskedő Zrt. hatáskörében van, bár 2015-ben lejár a szerződés, 
az át nem vett mennyiségek lehívására van mód 2020-ig. A Déli Áramlat 
megépítését a földgázpiaci árak növekedése is indokolhatja. 
 
 

• Csoportszintű szinergiák kihasználása: 
Mára az MVM rendelkezik a teljes energetikai vertikumot lefedő 
termékekkel, az MVM további átszervezésére a nemzeti közműszolgáltató 
társaság megalakulását követően lesz lehetőség.  
 
 

• Az MVM regionális szintű terjeszkedéséhez feltétlenül szükséges 
tőkeereje, ami jelentősen romlott a rezsicsökkentés következtében. Az 
MVM sikere nemzetgazdasági érdek, ezért szükséges, hogy az állami 
szereplők és kormányzat segítsék az MVM-et nemzetközi szintű terveinek 
megvalósításában. 
 


