Együttműködési megállapodást kötött a MÁV és az MVM
MÁV-csoport (https://www.mavcsoport.hu)

Együttműködési megállapodást kötött a MÁV és az MVM
2019. október 4. péntek, 14.28
Október 4-én a MÁV együttműködési megállapodást kötött az MVM Csoporttal arról, amelynek keretében
megállapodnak abban, hogy az európai uniós kötelezettségek teljesítése, a nemzetgazdaság erősítése,
valamint a környezet- és természetvédelmi célok megvalósításának előmozdítása érdekében, a jövőben
egymással stratégiailag együttműködnek.

Az együttműködési megállapodást az érintett szervezetek képviseletében Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnökvezérigazgatója és Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója látta el kézjegyével az MVM székházban
tartott eseményen.
Az együttműködés célja, a MÁV és az MVM Csoport közötti, már eddig is jól működő kapcsolat erősítse és a jelenlegi
együttműködés bővítése az innováció és kutatás-fejlesztés, a szakemberképzés, valamint a villamosenergiaszolgáltatások területén.
Az együttműködési megállapodás értelmében a két cégcsoport közösen vesz részt a helyi közösségek fejlesztésében,
különös tekintettel az oktatásra, a kulturális életre, a környezetvédelemre, illetve sporttevékenységre, ugyanakkor
közös véleményt alakítanak ki az együttműködési területekhez kapcsolódó jogszabálytervezetekkel kapcsolatban
Magyarország versenyképességének erősítése érdekében.
A megállapodásban rögzített célok elérése, valamint együttműködés további területeinek feltárása érdekében a felek
munkacsoportokat hoznak létre, melynek célja az eredmények értékelésére, valamint az új feladok kitűzése.
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Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter elmondta: „Nemzeti
vagyonért felelős tárca nélküli miniszterként fontosnak tartom, hogy az állami vállalatok minél több együttműködési
lehetőséget találjanak, ezért a tulajdonosi joggyakorlásom alá tartozó cégeket is folyamatosan arra próbáljuk
ösztönözni, hogy osszák meg a tapasztalataikat, keressék meg a lehetséges együttműködési pontokat és aknázzák ki
a létező szinergiákat. Emiatt tartom különösen jelentősnek ezt a mai eseményt, hiszen a stratégiai vagyon és az állami
közszolgáltatások szempontjából két meghatározó vállalat ismerte fel az együttműködésből fakadó előnyöket. Egyben
remélem, hogy a jó példa ragadós lesz és hamarosan más állami vállalatok is követik az MVM-et és a MÁV-ot.”
Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta: „Az MVM küldetése megfizethető és tiszta
energia biztosítása ügyfelei részére fenntartható módon, a 21. század követelményeinek és ügyfélelvárásainak
megfelelően.” Majd hozzátette: „Az MVM és a MÁV között több olyan szinergia van, amire érdemes építeni. Mindkét
társaság nagyon komoly infrastruktúrával rendelkezik, eszközállományuk nemzetgazdaságilag is jelentős. Együtt
rengeteg embert tudnak elérni, ezért az energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálásban kiemelten fontos
szerepük van.”
Dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte: „A MÁV Magyarország egyik legnagyobb
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energiafelhasználással rendelkező vállalatcsoportja. A társaságcsoport 2018-ban a vontatási célra több mint 900
GWh, egyéb célra több mint 170 GWh villamos energiát fordított. Energia megtakarítással összefüggésben több
fókuszterület is azonosítható, és kiemelten fontos egy komplex közép-, illetve hosszú távú energiastratégia
meghatározása.”
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