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Nemzeti energiaés klímapolitika
zászlóshajója

Ellátásbiztonság
letéteményese

„Nemzeti
blue chip”

Versenyképesség
katalizátora

Nemzeti vagyon
értékének
gyarapítója

Társadalmilag
felelős
vállalatcsoport

Az MVM küldetése
megfizethető és tiszta
energia biztosítása
ügyfelei részére,
fenntartható módon, a
21. század
követelményeinek
és ügyfélelvárásainak
megfelelően.
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Az MVM Csoport partner az Energiastratégia céljainak megvalósításában
Nemzeti Energiastratégia:

Energiastratégiai célok


Tiszta, okos energetikai megoldások hazai
elterjedése



Energiatudatos és modern magyar otthonok



Közlekedés zöldítése és energetikai innováció



Hatékony energiafelhasználás, energia
függetlenedés



Piaci források bevonásának támogatása az
energiahatékonysági fejlesztések
megvalósulásához

Kapcsolódó gazdaságstratégiai célok

A célok teljesítéséhez 14.000 Mrd Ft
értékű új beruházást kell megvalósítani.
A modernizáció, a gazdaság zöldítése és
így versenyképessé válása teremti meg a
lehetőséget az átalakítás
finanszírozására.

MVM eszközök





Szakmai kompetenciák, széles szolgáltatási portfólió:
 Teljes körű energiaszolgáltatás
 Fejlesztések kivitelezése, karbantartás
(megújuló, okos, konvencionális)
Jó alapot kínáló, kiterjedt energetikai infrastruktúra
Átfogó, egyedi megoldások – kapcsolt villamos
energia és földgáz értékesítés, zöld/megújuló ellátás,
hazai energia



Energia- és költségracionalizálás,
versenyképesség



Munkahelyek megvédése, bővítése,
új beruházások támogatása, kiszolgálása



Hazai innováció gyorsítása, erős
exportképesség



Életminőség, lakáskörülmények javítása



Közösségi közlekedés fejlesztése, városlakók
modern életéhez szolgáltatások biztosítása



COVID-krízisből előny, sőt siker

MVM lehetőségek



A hazai és a uniós költségvetési forrásokhoz való
hozzáférés támogatása, közvetítés



Megerősödő kkv együttműködések



Piaci források becsatornázásával kombinált
finanszírozás biztosítása, beruházási multiplikátor



Megoldások az MVM saját beruházásában, ESCO
konstrukcióban

NES 2.0-ban vázolt célkitűzéseinek csak jelentős mértékű beruházások révén valósulhat meg.
Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer markáns ösztönzéssel piaci
figyelmet és forrást irányít az energetikai modernizációra.
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2021-től bevezetett hazai energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
Kötelezett vállalatok

EKR hatóság
Megtakarítási kötelezettség*

Villamos energia
kereskedelmi engedélyes

MEKH
0,05%
2021

0,20%

0.50%

’22-’23

’24-’27
átl.

0.18%
’28-’30
átl.

.
Villamos energia
egyetemes szolgáltató

Hitelesített megtakarítások lejelentése
Földgáz
kereskedelmi engedélyes
Kockázat
alapú
ellenőrzés

Földgáz
egyetemes szolgáltató

Kötelezettség teljesítése
Független energetikai auditor
Standard intézkedési
katalógus
vagy
egyedi projekt energia
audit




Példa az energiamegtakarításra
 Épületenergetikai fejlesztés
 Új fűtési rendszerek, kazánok
 LED világítás
 Oktatás, szemléletformálás
 Mérési, ellenőrzési
intézkedés

Közvetlen megvalósítás
Harmadik feles
közreműködés

Megtakarítások kereskedelme / „piaca”
Bilaterális megállapodások

Buy-out

(70.000 HUF/GJ)

(50.000 HUF/GJ)

* Az energia kiskereskedő (ESZ is!) által végfelhasználóknak
értékesített energiamennyiség alapján.

I Energiahatékonysági intézkedés
Végsőenergia-megtakarítás
bármely fogyasztónál

Büntetés
Közlekedési üzemanyag
értékesítők

Hitelesítés

II

Energiahatékonysági
hozzájárulás

Kiváltás járulékkal

Az EKR tervezetten 20 PJ/év energiamegtakarítást eredményez.
Ehhez mintegy 1000-1200 Mrd Ft beruházáshoz kell hozzájárulnia a kötelezetteknek.
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Az EKR-hez kapcsolódó modernizációs intézkedések

Az ügyféligények, a technológiák és a finanszírozási lehetőségek függvényében az EKR-ben a
teljesítési módok széles köre elismerhető, így több beruházás megvalósítását támogatja.

Az MVM kapocsként működik az energetikában
Az MVM…
 kötelezett – beruházásokat, fejlesztéseket indít
az EKR-ben
 energiaellátó – hazai, zöld, megbízható
tisztaenergia-szolgáltató
 koordináló, finanszírozó – fejlesztési igények és
a kivitelezők között

Állam
Nemzeti energia- és
gazdaságstratégia
kialakítása a hazai és
EU-s célok figyelembe
vételével és a stratégia
végrehajtásához
szükséges ösztönző és
támogat
szabályozói
környezet kialakítása.

MVM
Az MVM széleskörű szakmai kompetenciái és a fogyasztók
számára
elérhető
kiterjedt
szolgáltatásportfóliója
révén
kapcsolódást jelent az állami szinten megfogalmazódó célok
elérése és a fogyasztók szintjén jelentkező igények kiszolgálása
között. A 2021-től bevezetésre kerülő EKR-rel kapcsolatos szakmai
munkafolyamatokban az MVM Csoport aktívan részt vesz.

Helyi vállalkozások,
önkormányzatok

A helyi vállalkozások aktív részesei
a megvalósítható energiahatékonysági
intézkedéseknek.
Emellett
az
egyes
régiók
sajátosságait figyelembe véve, az
adott
önkormányzatok
bevonásával
megvalósítható
energiahatékonysági beruházások
ugyancsak segítik a nemzeti
klímavédelmi és gazdaságélénkítő
célok elérését is.
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Az MVM Csoport alkalmas az új típusú, integrált energetikai szolgáltatások
ellátására
Stabil
pénzügyi
helyzet

Az MVM Csoport tőkeerős vállalatcsoport. Ez a pénzügyi háttér biztosítékot jelent a projekt
megvalósítások során, továbbá így számos finanszírozási megoldásra teremt lehetőséget.

Széleskörű
kompetencia

Az MVM a villamosenergia-piac számos szegmensében jelen van, így szakértői csapata az energetikai
piac minden területén magasan képzett, szakértői biztos válaszokat tudnak nyújtani egy-egy probléma.

Állami háttér

Az állami tulajdonosi háttérrel garantált a vállalatcsoport hosszútávú, erős, jelentős piaci jelenléte.

Komplex
megoldások

Az MVM képes komplex, átfogó energetikai megoldások leszállítására, hiszen széleskörű termék és
szolgáltat portfóliója lehetővé teszi különböző területek fejlesztéseinek komplex kezelését, kiterjedt
partneri hálózatával pedig ezen fejlesztések megvalósítására további erőforrásokat tud bevonni.

Innovatív
Az MVM az energetika és más smart city területeken ismeri a leginnovatívabb technológiai megoldásokat
technológiák
és széles beszállítói kapcsolatokkal rendelkezik.

A HELYI VÁLLALKOZÁSOK ÉS
ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE
AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
FEJLESZTÉSEKBEN

Az MVM Csoport jövőbeni energiahatékonysági portfoliója
– lakossági szegmens
A NEKT szerint az elérhető energiamegtakarítási potenciál, valamint a fajlagos energiamegtakarítási költség
alapján elsősorban a lakóépületek korszerűsítése jelenti legnagyobb racionális beruházási potenciált a
kötelezettek számára. Ugyanakkor hosszú megtérülési idővel és alacsony beruházási hajlandósággal kell
számolni ebben a szegmensben.
Lakossági szegmensnél lévő energiahatékonysági lehetőségek
Elektromos berendezések
cseréje

Energiatárolás és
töltés

Napelemmel
telepítés

Digitális közmű
ügyintézés

Külső és belső
szigetelés cseréje
Fűtési rendszerek
korszerűsítése

Az MVM Csoport jövőbeni energiahatékonysági portfoliója
- kkv és nagyvállalati szegmens
A Nemzeti Energiastratégia 2030 szerint: „A gazdasági szektor tekintetében kiemelt cél az ipari teljesítmény
megőrzése, valamint további bővítése mellett is a fenntartható és klímabarát energiagazdálkodás. A cél az,
hogy a hazai ágazatok kibocsátási egység-ellátottsága legalább az EU-s átlagot érje el. A meglévő
energiaintenzív ipari ágazatok megtartása mellett energiastratégiai szempontból cél, hogy a további ipari
beruházások alacsony energia-és ÜHG intenzitású, high-tech iparágakban történjenek.”
Üzleti (B2B) szegmensnél lévő energiahatékonysági lehetőségek

Az MVM Csoport energiahatékonysági portfoliója
– központi közigazgatás és önkormányzati szegmens
Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv szerint: „Felújítási kötelezettség alá tartozóként kerülnek
meghatározásra a minisztériumok, a kormányhivatalok, központi hivatalok és nemzetbiztonsági szolgálatok
országos hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint az országos hatáskörrel rendelkező rendvédelmi
szervek és honvédségi szervezetek és a fővárosi és megyei kormányhivatalok törzshivatalai fent meghatározott
minimumkövetelményeket nem teljesítő épületei. Kivételt képeznek a hitvételi épületek, továbbá a műemléki vagy
helyi védettség alatt álló épületek.”
Közintézményi (B2G) szegmensnél lévő energiahatékonysági lehetőségek

Az MVM Csoport ESCO konstrukcióban ügyfelek energetikai
korszerűsítését komplex szolgáltatás keretében valósítja meg
Az MVM összhangban az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
bevezetésével önálló ESCO leányvállalatot hozott létre a beruházások összefogására.

 Visszwatt-védelemmel
ellátott napelemes
kiserőművek
 Elszámolás a termelt
villamos energiára
vetítve

Hőellátás korszerűsítése

 Kül- és beltéri világításkorszerűsítések;
 Integrálás a létesítménymenedzsmentrendszerbe

Napelemes kiserőmű

Világításkorszerűsítés

Az MVM ESCO Zrt. szolgáltatásainak fókuszterületei:

 Technológiai hőellátó
rendszerek fejlesztése
 Fűtési és hmv igények
ellátása
 Kapcsolt energiatermelés

Az MVM ESCO Zrt. energiahatékonyságot növelő, dekarbonizációs törekvéseket támogató
beruházásai révén elősegíti a vállalkozások versenyképességének javítását a hazai és nemzetközi piacokon.

MVM ESCO Zrt. szolgáltatásnak főbb jellemzői
Meghatározó jellemző

Az energetikai korszerűsítéshez tartozó beruházást az MVM
ESCO Zrt. valósítja meg

Teljeskörű
szolgáltatás

Az MVM ESCO Zrt. az előkészítéstől, a kulcsrakész
megvalósításon át a hosszú távú üzemeltetésig összefogja az
energetikai korszerűsítési projektet, az eszközök az MVM ESCO
Zrt. könyveiben kerülnek nyilvántartásra

Nincs teendő az
eszközzel

MVM ESCO Zrt. visel minden, az eszközhöz kapcsolódó
üzemeltetési kockázatot és kárveszélyt a futamidő alatt

Gyártói teljesítményés eszközgarancia

Szerződésben rögzített garantált éves energiatermelés vagy
energiahatékonyság-növekedés, gyártói és kivitelezői garancia

Nincs szükség kezdő
tőkebefektetésre

Az ügyfél a telepített eszközök használatáért cserébe az ESCO
időszak alatt szolgáltatási díjat fizet, a beruházás nem
befolyásolja az Ügyfél pénzügyi kovenánsait

Az MVM Optimum beruházások
felmérési és kivitelezési
szolgáltatásait nyújtja

Az MVM Optimum energiahatékonysági
szolgáltatásaival támogatja a jogszabályi
kötelezettségek teljesítését, valamint az
energia- és költséghatékony működés
megteremtését.
 Moduláris audit
 Energetikai audit
 Energetikai szakreferens
 Almérő-szolgáltatás
 Taoaudit-szolgáltatás
Ügyfelei közt megtalálhatóak többek között gyártó
és szolgáltató vállalatok, kereskedelmi egységek,
szálloda láncok és közigazgatási intézmények.

AZ MVM OPTIMUM OKOS VÁROSI PORTFÓLIÓJA A TELEPÜLÉSEK ÉS
A HELYI VÁLLALKOZÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT TÁMOGATJA
Energiaközösségek
 Napelemes rendszer
 Energiatárolás
 Teljeskörű energiamenedzsment

Célzott kutatás finanszírozási
források után EU-s és hazai
viszonylatban egyaránt

Smart városi alap infrastruktúra
 Energetikai korszerűsítés
 Intelligens világítási rendszerek
 Okos járda és átkelőhelyek
 Okos parkolók szenzorokkal, töltőkkel
 Innovatív kerékpár- és rollertároló
 Okos buszmegálló, pad és utastájékoztató

Települési Stratégiai dokumentumok
 Klímastratégia és szemléletformálási
programok

 SECAP (Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv)
 SUMP (Fenntartható városi mobilitási terv)
OKOS VÁROS MEGOLDÁSOK

Fogyasztóoldali
energiamenedzsment
szolgáltatások, rendszerek

Széleskörű tudásanyag és
kiterjedt kapcsolati rendszer
segítségével naprakész szakmai
tanácsadás
Elektromobilitás és a kapcsolódó
infrastrukturális megoldások kidolgozása

REFERENCIÁK – MVM OPTIMUM
A teljesség igénye nélkül azon ügyfelek, akik megtisztelték bizalmukkal a társaságot és
szolgáltatásaikat választották.

KÖSZÖNJÜK
A FIGYELMET!

Energiát adunk

ELÉRHETŐSÉG

Sum János
MVM Csoport
Gazdaságfejlesztés és üzletstratégiai vezérigazgató-helyettes
uzletfejlesztes@mvm.hu

