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A készletek nagyságrendje a társaság méreteihez képest nem számottevő.
A követelések jelentős része (16 960 m ft,
47,2%) kÁT-tal kapcsolatos elszámolás,
további 17,7% (6 365 m ft) vevői kintlévőségekből adódik. A mEh-döntés alapján
2011-ben befolyó szállítói árengedmény
összege 4 273 m ft (11,9%). A fennmaradó részt üzletrészszerzéssel kapcsolatos,
állami költségvetéssel és önkormányzatokkal szembeni követelések, valamint a
cash poolban elhelyezett pénzállomány
alkotják.

A pénzeszközökből 4 636 m ft az elkülönített számlákon kezelt díjakból (kÁT,
átállási díj, „c” tarifa, szénfillér) adódik.
Az aktív időbeli elhatárolások jelentős részét az átviteli rendszer-irányítási díjbevételhez kötődő korrekciók teszik ki.
foRRáSoK ALAKuLáSA
A társaság jegyzett tőkéje az év folyamán
nem változott. A saját tőke (amelynek növekedését érdemben az átviteli tevékenységet szolgáló eszközök állományának
piaci értékre történő átértékelése okozta)
aránya kétharmados az összes forráson

belül, ami lényegében megegyezik a
2009-es szinttel.
A céltartalékok összege tartalmazza a
számviteli törvény előírásai szerint a kollektív szerződés alapján a jövőben várható
személyi jellegű kifizetésekre, a hatékonyságjavítási intézkedések várható költségeire, a környezetvédelmi és a kártérítési
kötelezettségekre képzett céltartalékokat.
A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya (az összes forrás 11,3% -a) a 2007 óta
fennálló 65 millió eurós anyavállalati kölcsön mellett a 2010 során felvett 97,2 mil-

A 2010. ÉVI záRóÉRTÉKEK ALAPJáN A KöVETKEzőK SzERINT ALAKuLT A MAVIR zRT. foRRáSöSSzETÉTELE
AccORdiNg TO ThE cLOsiNg vALUEs iN 2010, mAviR’s EQUiTy ANd LiAbiLiTiEs WERE, As fOLLOWs
MEgNEVEzÉS (adatok M ft) ITEM (data in million Huf)
Jegyzett tőke issued capital
Eredménytartalék Accumulated profit reserve
Lekötött tartalék secured reserves
Értékelési tartalék valuation reserves
Mérleg szerinti eredmény balance sheet profit/(loss)
SAJáT TőKE öSSzESEN TOTAL shAREhOLdER’s EQUiTy
cÉLTARTALÉKoK PROvisiONs

2009 TÉNy/AcTuAL

2010 TÉNy/AcTuAL

141 303

141 303

478

495

0

0

98 540

124 795

110

115

240 431

266 708

846

1 530

Hosszú lejáratú kötelezettségek Long-term liabilities

17 605

45 217

Rövid lejáratú kötelezettségek short-term liabilities

47 910

52 265

KöTELEzETTSÉgEK öSSzESEN TOTAL LiAbiLiTiEs

65 515

97 482

PASSzÍV IdőbELI ELHATáRoLáSoK dEfERREd iNcOmE ANd AccRUEd EXPENsEs

53 288

34 154

360 080

399 874

foRRáSoK öSSzESEN TOTAL EQUiTy ANd LiAbiLiTiEs

The stocks compared to the size of company are not considerable.
significant
part
of
receivables
(16,960 million hUf, 47.2%) is from
settlements related to mandatory Power
Purchase, further 17.7% (6,365 million
hUf) is attributable to receivables payable
by customers. Upon the decision of the
hungarian Energy Office, the sum of discount
from suppliers will be 4,273 million hUf
(11.9%) in 2011. The remainder is made of
receivables from business acquisition, state
budget and local governments and the fund
deposited in cash pool.
4,636 million hUf from liquid assets came
from the charges handled on separated accounts (mandatory Power Purchase, reorganisation fee, „c” tariff and „coal fillér”).

significant part of accrued income and
deferred expenses refers to the corrections
connected to the income from transmission
system operation charges.
EquIT y ANd LIAbILITIES
The issued capital of the company did not
change during the year. The ratio of shareholder’s equity is more than 2/3 within total equity and liabilities that is essentially
equal to level of 2009. The increase of
shareholder’s equity mainly came from the
revaluation of transmission network assets
to market value.
As stipulated by the Accounting Act, the
sum of provisions contains the provisions
reserved to cover the personal type costs
expected in future on the basis of the collective Agreement, the potential costs of
efficiency improving measures and the

5 834 m ft a fizetendő osztalék összege.
vevőktől 7 598 m ft értékben folyt be
előleg. 4 151 m ft a különféle elkülönített pénzeszközökhöz kapcsolódó fizetési
kötelezettség. A fizetendő áfa összege
3 684 m ft. További 1 932 m ft-ot egyéb,
egyenként viszonylag kis tételek tesznek ki.

A
passzív
időbeli
elhatárolások
34 154 m ft-os összege (8,5%) a tarifakorrekciókat, a 2010. évben beszedett
kapacitásaukciós díjat, mint halasztott (árbevételként 2011-ben elszámolásra kerülő)
bevételt, az átviteli eszközök fejlesztésére,
hálózati csatlakozásra befizetett átvett forrásokat, valamint a 2010. évet érintő költségekre képzett elhatárolásokat tartalmazza.

A társaság alaptőkéje 14 130 311 db,
egyenként 10 000 ft névértékű, névre szóló
törzsrészvényből áll. A részvények többségi
tulajdonosa a magyar villamos művek zrt.,
amely közvetlen irányítást adó befolyással
rendelkezik. jelenleg az egyetlen további

részvényes a magyar Nemzeti vagyonkezelő zrt. (korábban: Állami Privatizációs
és vagyonkezelő zrt.), összesen 2 000 db
névre szóló részvénnyel. A 2007. év folyamán került sor a magyar állam szavazatelsőbbségi részvényének (ún.: aranyrészvény)

törzsrészvénnyé történő átalakítására, és a
magyar Nemzeti vagyonkezelő zrt. részére
történő átadására, amely tekintetében addig
az energiaügyekért felelős miniszter gyakorolta a tulajdonosi jogokat.

funds. The value added tax to be paid is
3,684 million hUf. An additional 1,932
million hUf refers to other, individually
relatively minor items.

deferred income and accrued expenses
(34,154 million hUf, 8.5%) refer to the tariff corrections, the capacity auction charges
collected in 2010 as deferred income and
settled in 2011, and the funds taken over

and paid for transmission network developments and network connections, and the accruals generated for the expenses in 2010.

the only further share owner is the magyar
Nemzeti vagyonkezelő zrt. (hungarian
National Asset management Ltd., earlier:
Állami Privatizációs és vagyonkezelő zrt.
– hungarian Privatisation and state holding company Ltd.), with two thousand
registered shares. in 2007, the hungarian

Nation’s priority voting share (“golden
share” – over which the ownership rights
were previously exercised by the minister
responsible for energy affairs) was converted into ordinary share and transferred
to the magyar Nemzeti vagyonkezelő zrt.

lió euró, Eib-forrású devizakölcsön, továbbá ezeknek a mérlegforduló napján
érvényes árfolyammal elvégzett átértékelésének összegét tartalmazza.
A rövid lejáratú kötelezettségekből
(13,1%) 14 080 m ft a kÁT-tal kapcsolatos elszámolás, 7 932 m ft a szállítói
tartozás, 7 055 m ft a kölcsön állomány,

Tu L A J do N oS I SzE R K E zE T

environment protection and compensation
obligations.
The long-term liabilities (11.3% of total
equity and liabilities) include a loan of
97.2 million EUR received from Eib in
2010, in addition to the loan of 65 million
EUR from parent company and the sum of
their revaluation with the exchange rate
valid at the balance sheet date.
Within the category of short-term liabilities, 14,080 million hUf (13.1%) is the
settlement of mandatory power purchases,
7,932 million hUf is the payables to suppliers, 7,055 million hUf is the loans/other
borrowings, and 5,833 million hUf is the
sum of dividend payable. The advance
payment of customers was 7,598 million hUf. 4,151 million hUf is the payment
liabilities connected to different separated

A MAVIR zRT. 2010. ÉVI gAzdáLKodáSáNAK ÉRTÉKELÉSE EvALUATiON Of bUsiNEss AcTiviTiEs & mAviR’s fiNANciAL mANAgEmENT iN 2010

oW N E RS H I P S TRu c T u R E
The company’s registered capital comprises 14,130,311 registered shares in
nominal value of ten thousand hUf. The
majority owner of shares is the magyar
villamos művek zrt. (hungarian Power
companies Ltd.) who has direct controlling interest in the company. At present,
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A Tá RSA Ság 2 010 . É V I E R E dM É N y É N E K A L A Ku L á SA
A mAviR zRt. 2010. évi gazdálkodási feladatait sikeresen teljesítette. A gazdasági
válság miatt 2009-ben még 5% -kal visszaeső villamosenergia-forgalom az év során
újra emelkedésnek indult (a növekedés a
bázisévihez viszonyítva 2,9% volt), és az
elhatározott hatékonyságjavítási intézkedések kedvező hatása is tetten érhető az
eredményben. A társaság az üzletpolitikai
elvárásokban rögzítetteknél magasabb
eredményt realizált.

Az eredmény csökkenése 2009-hez képest elsősorban, de nem kizárólag
• az amortizáció összegének 1 500 m ftos növekedése;
• a pénzügyi eredmény 1 054 m ft-os
romlása;
• a céltartalékképzés és -felhasználás
szaldójának 784 m ft-os csökkenése;
• a személyi jellegű ráfordítások inflációarányos, 312 m ft-os emelkedése;
• a működési költségek 231 m ft-os mérséklődése;
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• az átviteli hálózati veszteség pótlására
beszerzett villamos energia költségeinek
1 095 m ft-os csökkenése;
miatt következett be. Egyéb, viszonylag kis
tényezők további 245 m ft-tal növelték a
nyereséget.

A TáRSASág főbb gAzdáLKodáSI MuTATóIT Az ALábbI TábLázAT SzEMLÉLTETI

A Tá RSA Ság 2 010 . É V I fő b b f E J LE Sz TÉ S E I

ThE cOmPANy’s mAiN fiNANciAL iNdicEs WERE As fOLLOWs
MEgNEVEzÉS (adatok M ft) iTEm (data in million hUf)
belföldi értékesítés nettó árbevétele Net income of domestic sales
Export értékesítés nettó árbevétele Net income of export sales
Aktivált saját teljesítmények értéke capitalised value
Egyéb bevételek Other incomes
Anyagjellegű ráfordítások material type costs
Személyi jellegű ráfordítások Personal type costs

2009.

2010.

116 286

121 742

6

1 510

2

2

1 285

433

80 111

85 512

7 458

7 770

Értékcsökkenési leírás depreciation

17 024

18 524

Egyéb ráfordítások Other expenses

2 483

2 391

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Operating profit/(loss)
Pénzügyi műveletek eredménye Profit/(loss) of financial transactions

10 503

9 490

-11

-1 065

Rendkívüli eredmény Extraordinary profit/(loss)

12

0

Adózás előtti eredmény Profit/(loss) before tax

10 504

8 425

befejeződött az a ’90-es években megkezdett program, amely azt tűzte ki célul,
hogy az ellátásbiztonság szinten tartása
érdekében a 2010. év végéig elvégzésre
kerüljenek az átviteli hálózati elemek rekonstrukciói. Ennek eredményeként a régi,
esetenként komoly üzemzavarveszélyt
jelentő 30–50 éves primer technológia

lecserélésre került és ezzel párhuzamosan
korszerű, ezt kiszolgáló szekunder rendszerek épültek ki, melyek lehetővé teszik
az alállomások távkezelését. A 10 évvel
ezelőtt kezdődött felújítási ciklus utolsó
lépéseként 2010-ben a 220 kv-os szakaszolók cseréjére került sor.

A TáRSASág 2010. ÉVI főbb fEJLESzTÉSEI
mAiN dEvELOPmENTs Of mAviR iN 2010
MEgNEVEzÉS (adatok M ft) iTEm (data in million hUf)
átviteli hálózat bővítése Expansion of transmission network

TH E coM PA N y ’S f I N A N c I A L M A N Ag E M E N T I N 2 010
compared to 2009, the decrease of profit/
(loss) was mainly, but not exclusively due to:
• 1,500 million hUf increase in amortization;
• 1,054 million hUf decrease in profit,
• 784 million hUf drop in the balance of
reserving and using of provisions;
• 312 million hUf inflation-proportional
rise in personal type costs;
• 231 million hUf decrease in operating
costs;

• 1,095 million hUf drop in costs of electricity to cover the transmission network
losses.

16 834
2 531

Távvezetéki rekonstrukciók Transmission line reconstructions

1 363

1 426

95

110

Informatikai fejlesztések iT developments

1 947

2 015

MEP Relocation project

1 025

1

780

1 011

Projektek (HÜP, WAM) Projects (improvement of Network Operation, WAm)
öSSzESEN sUbTOTAL

208

301

21 258

24 229

3 553

2 282

24 811

26 511

Nem tervezett, átvett forrásból megvalósult beruházás
Non-planned investments, realised from transferred funds
MINdöSSzESEN TOTAL

M A I N d E V E Lo PM E N T S o f M AV I R I N 2 010
The program started in the nineties was
completed in 2010, which targeted the
reconstructions of transmission network
elements by 2010 in order to sustain the
security of supply. As a result thereof, the
outdated, 30-50 year old primary technology that may sometimes induce major

A MAVIR zRT. 2010. ÉVI gAzdáLKodáSáNAK ÉRTÉKELÉSE EvALUATiON Of bUsiNEss AcTiviTiEs & mAviR’s fiNANciAL mANAgEmENT iN 2010

2010 TÉNy/AcTuAL

13 175
2 665

Egyéb fejlesztések Other developments

Other, relatively minor factors increased
the profit by an additional 245 million hUf.

2009 TÉNy/AcTuAL

Alállomási felújítások substation reconstructions
Üzemviteli beruházások Network operation investments

mAviR successfully accomplished its financial duties in 2010. The electricity turnover,
which dropped by 5% in 2009 due to the
financial crisis, was increasing again during 2010 (the increase was 2.9% compared to the base year), while the beneficial effect of efficiency improving measures
can also be observed in profit(loss) figure.
The company realised a higher profit than
fixed in business policy expectations.

A 2010. évben is folytatódott azon fejlesztési tevékenység, amelynek alapvető célja,
hogy a magyar Energia hivatal által jóváhagyott hálózatfejlesztési tervben előírtak
és egyéb fejlesztések megvalósításával az
ellátásbiztonság szinten tartása biztosított
legyen.

disturbances, were replaced and in parallel, associated modern secondary systems
were built which enable the remote control
of substations. As the final step of renewal
cycle started 10 years ago, the 220 kv disconnectors were replaced in 2010.

The development activities were also continued in 2010, whose basic aim was to
sustain the security of supply on adequate
level by completing the developments included in the Network development Plan
approved by the hungarian Energy Office
and realising other ones.
É V E S J E L E N T É S A N N UA L R E P O R T
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kentése érdekében a szolgálat folyamatosan ügyelt a szabályozás költségeinek
optimalizálására és a hálózati veszteség
minimalizálására.
mind az üzemelőkészítés, mind a diszpécseri munka során figyelembe kell venni, hogy hazánk elhelyezkedése miatt
a magyar hálózaton keresztül jelentős,
sokszor előre nem is tervezhető villamosteljesítmény áramlik. Az ilyen helyzet csak
a külföldi partnerekkel együttműködve
kezelhető, ezért fontos az állandó kapcsolat a szomszédos energiarendszerek üzemirányítóival és az ENTsO-E (European
Network of Transmission system Operators for Electricity – az európai TsO-k szervezete) szakmai szervezeteivel.

terveket készít. A karbantartásokhoz, hálózatfejlesztésekhez szükséges feszültségmentesítések és kikapcsolások ütemezése
az átviteli hálózat üzemeltetőjével, az elosztói engedélyesekkel és az érintett erőművekkel, valamint a nemzetközi partnereinkkel egyeztetve történik.

zati kapacitásallokáció (fbA) bevezetésének előkészítése. Átmeneti megoldásként
2010 végétől az osztrák és a szlovák határra a mAviR által végzett számításokat
felhasználva, a freisingi központi allokációs iroda (cAO) végzi a koordinált kapacitás-meghatározást.

A hOsz további feladatai: a határkeresztező átviteli kapacitások számítása,
meghatározása, és véglegesítése a szomszédos rendszerirányítókkal egész évben
sikeresen zajlott. Az üzembiztonság növelése és a külső körülményekhez való alkalmazkodás érdekében folytatódott a keletközép-európai regionális együttműködés
keretén belül (cEE) az áramlásalapú háló-

Az üzembiztonság és a külső körülmények
támasztotta kihívásoknak való megfelelés
érdekében a hOsz fejlesztette és folyamatosan fejleszti az üzemelőkészítő, üzemértékelő módszereket, technikákat. Ebben
szorosan együttműködnek a társosztályokkal, valamint a szomszédos és a régióbeli
többi rendszerirányítóval.

Hálózati üzemelőkészítés
A diszpécserszolgálat munkájának támogatására a hálózati Operatív szolgálat
(hOsz) az üzemelőkészítési tevékenysége
során minden előírt időtávban (éves, havi,
heti, napi) az ellátásbiztonság szempontjait figyelembe vevő hálózati üzemviteli

decrease mAviR’s expenses, the service
was seeking to optimize the costs of control
and to minimize the network losses.
due to the location of our country, we have
to consider, both during the operation planning and dispatching work that electricity
flows through the hungarian network in a
significant and in several cases in unplanned
amounts. such a situation can be handled
only in co-operation with our foreign partners, therefore a permanent contact with the
system operators of the adjacent power systems and the competent bodies of ENTsO-E
(European Network of Transmission system
Operators for Electricity) is crucial.
Network operation planning
To support the work of dispatch service
and in considering the requirements of
supply security, the Network Operation
Planning service compiles the network operation plans for every required timeframe
(annual, monthly, weekly and daily). The
schedules of de-energizations and disconnections needed for maintenances and net-

work developments are discussed with the
operator of transmission network, distribution licence holders, relevant power plants
and with our international partners.
in 2010, the service successfully carried
out the calculation and definition of crossborder capacities and their finalization with
the adjacent transmission system operators.
To improve the system security and to adjust
to the external conditions, the preparation
of the introduction of flow-based capacity
allocation within central East European
(cEE) regional co-operation was going on.
As temporary solution, central Allocation
Office in freising performs, from the
end of 2010, the coordinated capacity
allocation for the Austrian-hungarian and

slovak-hungarian profiles based on the
calculations made by mAviR.
To comply with the challenges of system
security and external conditions, Network
Operation Planning service has improved
and is improving the methods and techniques for the planning and evaluation of
network operation. To do so, the service
has a close co-operation with partner departments and the adjacent and other transmission system operators in the region.
The service adjusted its activities to the
seven day shift introduced in 2010 on
market domain. Accordingly, the service
improved the techniques for and the execution of day-to-day activities.

A Tá R S A S ág A L A P T E V É K E N y S É g E I N E K É R T É K E L É S E E vA L UAT i O N O f T h E c O m PA N y ’ s m A i N Ac T i v i T i E s

A piaci szakterület 2010-ben bevezetett
hétnapos munkarendjéhez igazítottuk,
majd ennek figyelembevételével fejlesztettük napi rendszeres feladataink elvégzését, technikáját.

becslést. Az így összeállt éves terv alapján
forrásoldalon nem volt várható kockázat
az év folyamán.

A hOsz felelősségi körébe tartozik még
az elosztói engedélyesekkel folytatott
együttműködés keretében megújításra kerülő fogyasztói Rotációs kikapcsolási Rend
(RkR), és a frekvenciafüggő Terheléskorlátozásnak (fTk) az ENTsO-E rendszerszintű előírásainak megfelelő átdolgozása.

A magyar vER bruttó csúcsidei teljesítmény-tartaléka szinte egész évben jóval
az előírt 1 350 mW-os érték felett volt.
A bruttó villamosenergia-felhasználás éves
göngyölt értéke a mEh által megadott
végleges 2009. évi bázishoz képest 2,9%
növekedést mutat. A 2010. évi előzetes
bruttó felhasználás a mAviR adatai alapján: 42 643,2 gWh.

forrástervezés
Az éves, havi, heti és napi teljesítőképesség tervezése, az erőművi karbantartási
tervek összehangolása, a rendszerszintű
szolgáltatások tervezése, az elszámolásukhoz szükséges alapadatok összeállítása,
egyeztetése a forrástervezési szolgálat
(fTsz) feladata. Az fTsz a forrásoldali
üzemelőkészítés során összeállította a
2010. évi erőművi karbantartási tervet az
érintett erőművekkel egyeztetve, illetve
elkészítette a 2010. évre a napi terhelés-

A mAviR által a tartalékok biztosítására
kötött, ún. kötelező ajánlattételi („market
maker”) szerződések beváltak, az ajánlattevők összességében jó arányban teljesítettek. köszönhetően annak, hogy 2010-re
leszabályozási tartalék biztosítására is
kötöttünk szerződéseket, a szabályozási
helyzet – a minimális fel irányú market makeri romlás ellenére – a korábbi évekhez
képest mégis javult. A market makeri hiány
a szekunder piacon 2010-ben fel irányban: 41,95%, (a bázishoz képesti növeke-

The Rotating Load shedding Order to be
renewed within the co-operation with distribution licence holders is also the responsibility of the service, as well as the revision
of Under-frequency Load shedding of consumers in order to comply with ENTsO-E
requirements.

The gross peak load capacity reserve of the
hungarian Power system was well-above
the required amount of 1,350 mW almost
in whole year. The annual cumulated sum of
gross electricity consumption shows an increase of 2.9% compared to the final base
sum of 2009 calculated by the hungarian
Energy Office. Upon the data of mAviR,
the preliminary annual consumption in
2010 was 42,643.2 gWh.

Resource planning
The task of Resource Planning service includes the annual, monthly, weekly and
daily capacity planning, harmonization of
maintenance plans of power plants, planning of ancillary services and gathering of
and agreeing on the basic data upon which
these services are settled. While preparing the generation-side system operation,
Resource Planning service compiled the
maintenance plan 2010 of power plants
in co-operation with the relevant power
plants. The service prepared the daily load
estimations for 2010. Upon the plan compiled, no risk was expected on generationside during the year.

21

The market maker contracts signed by
mAviR to ensure the reserves worked very
well. The majority of bidders had a good
performance. despite the minimum market
marker shortfall in power increase, the system control has still improved compared to
the previous years, owing to the contracts
signed in 2010 for reserves of power decrease. The market marker shortfall was
41.95% on secondary reserve market for
power increase in 2010. The rise compared
to the base is reasoned by the frequent, but
minor (some mWs) non-fulfilments. in case
of power decrease, the shortfall was 1.26%
compared to the values contracted on the
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H á Lóz ATI ÜzE M I R á N y ÍTá S f E J LE Sz TÉ S E ( H Ü P - P RoJ E K T )
A mAviR zRt. Ems /scAdA informatikai
eszközrendszerének fejlesztése és az egy
központú hálózati üzemirányítás megvalósítása a jelenlegi, 5 kezelőközponton alapuló távkezelési mód megváltoztatásával
jár együtt.
A hÜP projekt szervezése 2007 májusában indult el, a mAviR igazgatósága pedig 2007. június 26-i ülésén fogadta el a
hálózati távkezelési tevékenység korszerűsítése és az egy üzemirányító központból
végzendő távkezelés megvalósítása céljából létrehozandó projektre tett vezérigazgatói javaslatot.
A távkezelés feltételeit biztosító szekunder
rekonstrukciós irányelvek és a távkezelés
alapelvei már a 90-es évek végén kidolgozásra kerültek – ennek alapján történt a
regionális kezelőközpontok (kEk) kialakítása –, 2004-re pedig létrejött az 5 kEkből álló mai rendszer.

A hÜP-projekt célja egyetlen olyan üzemirányító és távkezelő központ kialakítása,
amely a mAviR által üzemirányított és
kezelt – saját, valamint idegen tulajdonú
– hálózat valamennyi alállomási készülékének távkezelését optimalizálja, műszaki
és szervezeti szempontból egyaránt.
A HÜP-projekt megvalósulása az alábbi előnyöket biztosítja a MAVIR számára:
• az üzemzavar-elhárítás hatékonyságának növekedése,
• az üzemi/üzemzavari helyzetfelismerés
áttekintőképességének növekedése,
• az üzemi/üzemzavari kapcsolások időtartamának és az egyeztető/utasító telefoni kommunikáció csökkenése,
• a távkezeléssel foglalkozó kezelői/diszpécseri összlétszám csökkenése.
A projekt megvalósulásának sarkalatos
pontja a megfelelően képzett humán erő-

forrás biztosítása: a szakemberek átképzése, átirányítása és az új szervezet kialakítása. Ennek érdekében került sor 2007-ben
a sPEcTRUm scAdA folyamatirányító
rendszer termináljainak kihelyezésére a
kEk-ekbe, és indult el a vER és az alállomási tréningszimulátor fejlesztési igényeinek egyeztetése.
A projekt során az üzemviteli, üzemirányítási tapasztalatok alapján továbbfejlesztett nagy megbízhatóságú és megfelelően
tartalékolt scAdA-rendszer valósult meg,
amely nemcsak a hálózatkezelést támogatja, hanem a primer berendezések diagnosztizálásához is szolgáltat adatokat.
A hÜP-projekthez kapcsolódóan fejlesztésre került az információs hálózat is, új
generációs kommunikációs berendezések
és protokollok alkalmazásával, melyek az
adatátvitel megbízhatóságát magas szinten biztosítják.

P RoJ E c T fo R IM P RoV E M E N T o f N E T Wo R K o P E R ATI o N
The improvement of mAviR’s Ems/scAdA
iT system and the realisation of a single
central network operation imply the change
of remote control method based now on five
operation centres.
The organisation of the project started in
may 2007. On its meeting of 26 june 2007,
mAviR’s board of directors accepted the
cEO’s project proposal to modernise the
network remote control activity and to realise
remote control from one operation centre.
The secondary reconstruction policies
ensuring the conditions for remote control and
the principles of remote control have already
been elaborated at the end of the nineties.
based thereon, the regional operation
centres were created and the present system,
which consists of five operation centres, was
established by 2004.
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The project of improvement of Network
Operation targets to create a single operation and remote control centre that would
optimise, both from technical and organisational aspects, the remote control of all substation equipment in the network, operated
and handled by mAviR, whether they are in
or out of the possession of mAviR.
The realisation of this project ensures
the following benefits for MAVIR:
• to increase the efficiency of troubleshooting;
• to increase the situation awareness
both in normal operation and in case of
disturbances;
• to decrease the duration of switches both
in normal operation and in case of disturbances, and to reduce the duration of
verifying/instructing phone communications;

• to reduce the total operator/dispatching
staff number dealing with remote control.
The core point in realising this project is
to ensure the adequately skilled human
resources: the retraining, reorganisation
of experts and the creation of the new
organisation. Accordingly, spectrum
scAdA terminals were placed into the
regional operation centres in 2007 and
we started to survey the demands how
to improve the training simulators of the
hungarian Power system and substations.
by further improving the system on the
basis of system operation experiences,
a highly reliable and suitably backed up
scAdA system was realised during the
project. it supports not only the network
management, but also provides data for
the diagnostics of primary equipment.
É V E S J E L E N T É S A N N UA L R E P O R T

sTR ATégiA és TERvEk

56

A M AV I R z R T . É V E S gA z dá L Ko dá S á N A K É R T É K E L É S E m Av i R ’ s f i N A N c i A L E vAU L AT i O N f O R y E A R 2 0 0 8 R E P O R T

sTR ATEgy & PL ANs

KÜLdETÉSÜNK

JöVőKÉPÜNK

A mAviR magyar villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító zRt. mint független átviteli-rendszerirányító (TsO)
küldetése, hogy a magyar villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos
működtetése, valamint az átviteli hálózat
üzemeltetése és fejlesztése mellett segítse
a villamosenergia-ipari liberalizáció eredményességét a piaci szereplők versenysemleges kiszolgálásával.

semleges, de meghatározó szerepet vállalunk a rendszerirányításban, a hálózat üzemeltetésében és fejlesztésében, valamint a
liberalizált villamosenergia-piac működtetésében.

ouR MISSIoN

ouR VISIoN

by acting as independent transmission
system operator, mAviR’s mission is, in
addition to the safe and uninterrupted
operation of the hungarian Power system
and operation and development of the
transmission network, to contribute to
the success of liberalization of the power
industry by providing non-discriminatory
services for market players.

We assume a neutral, but decisive role in
the transmission system operation, in the
development and operation of transmission network and the operation of liberalized electricity market.

mindezt a felelős vállalatirányítási elvek
alapján működő tudatos és hatékony gazdálkodáson alapuló, nyereséges működtetés mellett tesszük, ami a szükséges fejlesz-

tési források biztosításán felül megfelelő
jövedelmezőséget biztosít tulajdonosaink
számára.
A mAviR zRt. számára a 2009-2012 évre
kijelölt és a közgyűlés által elfogadott stratégiai irányok a cég hosszú távú zavartalan működését, az engedélyesi tevékenység kiemelt feladatainak elvárható szintű
teljesíthetőségét szolgálják.

The strategy policies assigned for mAviR
for year 2009-2012 and accepted by the
Assembly serve the company’s uninterrupted operation on the long run and the
ability to fulfil, on an acceptable level, the
core activities included in our licence.

based on the responsible company management principles and deliberate and efficient financial management, we perform
our duties as to yield adequate profit for
our owners in addition to ensure the necessary development resources.
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A TáRSASággAL SzEMbEN
fENNáLLó KIEMELT
ELVáRáSoK
• Ellátásbiztonság: a magyar villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos működtetése, a hálózati rendelkezésre állás elvárt szinten tartása.
• függetlenség és transzparencia: a piaci
szereplők versenysemleges kiszolgálása, a szabad hozzáférés biztosítása.
• működési kiválóság: a mAviR legyen
az elsők között a regionális és a magyar
ágazati összehasonlításban, növelje piaci értékét és proaktívan járuljon hozzá
a tőzsdeképessé váláshoz.
• innováció: a mAviR zRt. és az egyes
munkavállalók változási képességének
fejlesztése, az értékőrzést a megújulással
ötvöző vállalati magatartás fejlesztése.

MAIN ExPEcTATIoNS
ToWARd THE coMPANy
• security of supply: uninterrupted and
safe operation of the hungarian Power
system and to sustain the availability of
network on the required level;
• independence and Transparency: provision of non-discriminatory services and
free access for market players;
• Operation Excellence: mAviR shall be
among the bests in regional and hungarian energy sector benchmarks, shall
enhance its market value and contribute
pro-actively to be able to enter the stock
exchange;
• innovation: to improve the changing
ability of mAviR and its individual employees and to enhance the company’s
attitude for merging the preservation of
values with innovation.

ÉRTÉKEINK
biztonság és jó minőség
felelősségteljes munkánkkal, szakmai
tudásunk legjavát nyújtva folyamatosan
magas színvonalú és megbízható szolgáltatást biztosítunk.
függetlenség
függetlenségünk megkérdőjelezhetetlensé gét etikai normáink következetes alkalmazása és folyamatos fejlesztése biztosítja.
szakértelem és értékőrzés
Professzionális munkavégzésünk záloga
az a szemlélet, mely a tudás hagyományait
és az innovációt következetesen egységes
értékrendszernek tekinti.

Tisztesség és elkötelezettség
becsületesen, diszkriminációmentesen, a
feladat iránti szenvedéllyel végzett munkánkért szakmai és személyes felelősséget
vállalunk – mindennap.

hatékonyság
A rendelkezésre álló eszközök és erőforrások racionális és optimális felhasználására
törekszünk, és ebben támogatást várunk
másoktól is.

Piaci értékteremtés
A liberalizációt támogatva a reális igényeknek megfelelően bővülő piaci szolgáltatásokat nyújtunk.

megbízhatóság
Precízen, időben, mások megelégedésére
dolgozunk. munkánk eredményeit folyamatosan ellenőrizzük, ennek alapján fejlesztjük tevékenységünket.

Nyilvánosság és áttekinthetőség
Átlátható, nyilvános működéssel és gazdálkodással, a legkisebb költség elvének
alkalmazásával folytatjuk tevékenységeinket.

csapatmunka
feladatainkat munkatársainkkal együttműködve, a folyamatos jobbításra és fejlődésre törekvés jegyében végezzük.

VALuES
safety & quality
Providing the best of our knowledge and
responsible work attitude, we ensure a continuous, high-quality and reliable service.
independence
The unquestionability of our independence
is ensured by the consistent application of
our ethical norms and their continuous improvement.
Expertise & value preservation
The pledge of our professionally performed
activities is the attitude that considers the
traditions of knowledge and innovation, in
a consistent manner, as a homogeneous
value system.

honesty & commitment
Every day, we assume professional and
personal liability for our work done honestly, non-discriminatorily and with passion.
creating market values
supporting the liberalization, we provide
market services expanding according to
the real demands.
Publicity & transparency
We perform our activities transparently
and open to the public, applying the least
cost principle.

S T R AT É g I A É S T E R V E K s T R AT E gy & P L A N s

Tisztelet
mindannyian tiszteljük egymást és egymás
munkáját, a természet, a társadalom és vállalatunk értékeit, a tehetséget és közösen
létrehozott eredményeinket. E szemléletet
és a fenntartható fejlődésbe vetett hitünket
a hétköznapok során is következetesen érvényesítjük.

Efficiency
Our ambition is the rational and optimal
use of the available means and resources
and in this context, we expect a support
from others, too.
Reliability
We work correctly, precisely and to other’s
content. We continuously control the results
of our work and we develop our activities,
accordingly.

Team work
We perform our tasks in co-operation with
our colleagues, striving for continuous improvement and development.
Respect
We all respect each other and each other’s
work, the values of nature, society and our
company, the talents and our commonly
achieved results. We consistently enforce
this attitude and our faith in sustainable development also in everyday life.
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