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PILLANATKÉP AZ MVM CSOPORTRÓL

AZ MVM CSOPORT MEGKERÜLHETETLEN SZEREPLŐJE LETT A NEMZETGAZDASÁGNAK ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN IS FELKERÜLT A TÉRKÉPRE.

JÖVŐKÉPÜNK ÉS STRATÉGIÁNK
A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁNK KIALAKÍTÁSA SORÁN A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOKAT ÉS AZ IPARÁGI TRENDEKET IS FIGYELEMBE VESSZÜK
Tulajdonosi elvárások

Iparági megatrendek
EU ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁS

Nemzeti energia- és
klímapolitika
zászlóshajója

2
Ellátásbiztonság
letéteményese

Villamos energia erősödő
dominanciája
E-mobilitás, hűtés/fűtés, ipari
megoldások

3
,,Nemzeti blue chip”

Versenyképesség
katalizátora

1

ELEKTRIFIKÁCIÓ

ENERGIARENDSZEREK
KONVERGENCIÁJA

Klímapolitikai prioritások
Ügyfelek környezettudatossága

GH
G

Energiarendszerek közti határok
elmosódása

6

Nemzeti vagyon
Társadalmilag felelős
értékének gyarapítója
vállalatcsoport

JÖVŐKÉPÜNK

DECENTRALIZÁCIÓ

Elosztott termelés bővülése
Energiahálózatokkal szembeni új kihívások

DEMOKRATIZÁCIÓ

Ügyféltudatosság
Felhasználói aktivitás, bekapcsolódás

Rugalmas és költséghatékony
energiarendszerek létrejötte

4

DEKARBONIZÁCIÓ

5

DIGITALIZÁCIÓ

IT megoldások széles körű terjedése
Adatelemzések, előrejelzések,
automatizáció

2025-ig nemzeti blue chip társaságként tőkepiaci megmérettetésre alkalmas, karbonsemleges
megoldásokra építő energia- és infrastruktúra szolgáltatóvá válunk, és ügyfeleinket end-to-end módon
integrált megoldásokkal szolgáljuk ki, továbbá régiósan is vezető szerepet kívánunk betölteni.

JÖVŐKÉPÜNK ÉS STRATÉGIÁNK
A JÖVŐKÉP MEGVALÓSÍTÁSÁT KÉPEZI LE AZ MVM CSOPORT HAT PILLÉRES STRATÉGIAI CÉLRENDSZERE: A NÖVEKEDÉSÜNKET A CORE BUSINESS
MEGERŐSÍTÉSÉRE, ÚJ ÜZLETI TERÜLETEKRE ÉS NEMZETKÖZI EXPANZIÓRA ÉPÍTJÜK FEL
Az ügyféloldali és digitalizációs
A dekarbonizációs célok
teljesítése érdekében tovább
kívánjuk növelni a tiszta
energiatermelési
portfóliónkat:
• „coal phase out” a 2020as években),
• megújuló kapacitások
növelése.

Tőkepiaci
érettség

Biztonságos és kiszámítható
nukleáris kapacitás
fenntartása

5

Tőkepiaci megmérettetésre
alkalmassá válunk
A földgázpiacon útvonalat és
forrást diverzifikálunk, illetve
kihasználjuk a felértékelődött
tárolói rugalmasságunkat
Bővítjük a termékpalettánkat
(Energiamenedzsment, emobilitás termékek, stb.)

Működési kiválóság, megújulás a hagyományos piacokon
6

1
Tiszta
energiatermelés
növelése

2
Digitális
közműszolgáltató
kialakítása

3

Regionális
szerep
erősítése

4
Növekedés új üzleti
területeken

Növekedési pályára állás

Jövőorientált
infrastruktúra
fejlesztések

kihívások kezelésére szükséges a
mérethatékonysági előnyök
kihasználása
Digitális ügyfél-elégedettséget
növelő programokat indítunk
(Ügyfélélmény digitalizációja,
belső digitalizáció)
Infrastruktúra platformot
fejlesztünk a decentralizáció
okozta kihívások kezelésére

Az időjárásfüggő megújulók
elterjedésének kezelésére
integrációjukat biztosító
lépéseket teszünk:
• Kereslet oldali szabályozás,
• tároló projektek,
• rugalmas erőművi
kapacitás.

KLÍMABARÁT, RUGALMAS ÁRAMTERMELÉS
MVM Csoport termelési stratégiai célrendszer
A kiegyensúlyozott hazai és régiós
energiakínálat alapja

Az energiatermelési portfóliónk fenntartható növelésének alapja a megújuló kapacitások
és a flexibilis képességek egyidejű növelése

Nukleáris energia kapacitás
fenntartása

Megújuló energiaportfólió

Rugalmasságot és hálózati integrációt
segítő eszközök
Menetrendtartó, földgázalapú
erőművek

•
•
•

Paks I: Nukleáris kapacitás-fenntartás
Paks II: Projekt támogatás

•

Jelentős piaci részesedés a PV piacon
(~800 MW)
Geotermia, víz és biomassza
lehetőségek vizsgálata

•
•
•
•
•

Rendszer egyensúlytartás
Rugalmassági szolgáltatások
Jelentős szereplő az energiatárolás piacán
Legalább egy földgázalapú
villamosenergia-termelő egység
integrálása a meglévő portfólióba
Hidrogén felhasználás az
energiatermelésben

AZ MVM MÁTRAI ERŐMŰ ÁTALAKÍTÁSÁNAK FONTOS
SZEREPE VAN AZ MVM STRATÉGIÁJÁBAN
NES – Nemzeti
Energiastratégia

NEKT – Nemzeti
Energia és Klíma Terv

•
•

A karbonsemleges termelés részaránya 2030-ra várhatóan 90% lesz.
A hazai beépített PV kapacitás jelentős növekedése várható.

•

Az ÜHG gázok kibocsátását legalább 40%-kal kell csökkenteni 2030-ig 1990-hez
képest.
Kiemelt stratégiai cél, hogy a minőségi gazdasági növekedés fenntartásával
párhuzamosan nemzeti jövedelem termelésünk energia- és ÜHG intenzitása tovább
csökkenjen.
A Mátrai Erőmű CO2 kibocsátása a teljes magyarországi villamosenergia ipar
kibocsátásának a közel 50%-a.
A stratégia időtávján a hidrogén jelentős szerephez juthat.

•
•
•

NTFS – Nemzeti Tiszta
Fejlődési Stratégia

MVM Csoport Stratégia

•

Az energiaszektor ÜHG-kibocsátásainak csökkentéséhez elengedhetetlen a lignit
alapú áramtermelés alacsony karbon-intenzitású áramtermelési módokkal történő
kiváltása.

•

Az MVM Csoport küldetése megfizethető és tiszta energia biztosítása ügyfelei
részére, fenntartható módon, a 21. század követelményeinek és ügyfélelvárásainak
megfelelően.
Az MVM Csoport a nemzeti klíma- és energiapolitikai célok megvalósításának
elsőszámú letéteményese.
Tiszta energiára épülő hatékony, diverzifikált portfóliót építünk.
Rugalmas meglévő kapacitások bővítése, hatékonyságának fejlesztése.

•
•
•

A Mátrai Erőmű lignites
blokkjainak alacsony karbonintenzitású
technológiával
történő kiváltásával:
• A CO2 kibocsátás 75%-kal
csökken.
• ~3,8 Mt CO2 kibocsátás
csökkenés
évente
(Magyarország teljes évi
CO2 kibocsátásának ~6%-a.

KÖRNYEZETBARÁT ERŐMŰ TECHNOLÓGIÁK
KIALAKÍTÁSÁNAK FŐ PILLÉREI
CO2

•

•
•

CCGT

Földgáz tüzelésű, magas
hatásfokú, alacsony CO2
intenzitású és rugalmasan
szabályozható CCGT egység.
~500-650 MWe kapacitás.
Alkalmas lehet 30-50%
arányban bekevert hidrogén
eltüzelésére is
• További jelentős CO2
csökkenést eredményez.

•

•
•
•

Biomassza/RDF

A jelenleg eltüzelt éves
biomassza/RDF tüzelőanyag
mennyiség további
felhasználása.
Biomassza/RDF (~38 MWe)
blokk építése.
Hozzájárul a nemzeti
hulladék stratégiai célok
megvalósításához.
A telephely biomassza/RDF
felhasználás folytatása
nemzeti hulladékstratégiai
feladat.

•
•

PV

A Visontai és Bükkábrányi
Bányák területére PV
erőművek létesítése.
2 x ~100 MWe-tal a
megújuló kapacitások
növelése és a rekultivációs
költségek csökkentése
érdekében.

Cél a CO2 kibocsátás csökkentése 2025 végére:
• A lignit alapú energiatermelés kiváltásával,
• új modern, innovatív és nagyobb hatásfokú technológiákra történő váltás.

•

•
•
•

CCS/CCU pilot

CCUS (CO2 leválasztás,tárolás
és hasznosítás) technológiát
alkalmazó pilot projekt
megvalósítása.
A projekt célja a stratégiai
lignit vagyon kis mennyiségű
pilot célú hasznosítása.
A lignit elgázosításból
előállított „KÉK Hidrogén”
felhasználása.
A projekt egy későbbi
kereskedelmi méretű erőművi
blokk megépítését alapozhatja
meg.

AZ MVM TERMELÉSI TERÜLET KIEMELT FELADATA
A MÁTRA LIFE PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
A műszaki jellegű akciókat, amelyek előre mutató beruházásokat megalapozó tanulmányok vagy pilot projektek,
az MVM Csoport termelési- és a gazdasági vezérigazgató-helyettes területei felügyelik.
• A feladatban számos MVM Csoportbeli vállalat vett részt:
o MVM ERBE Zrt.
o MVM Zrt.
o MVM Optimum Zrt.
o Mátrai Erőmű Zrt.
o MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
o MVM Balance Zrt.
o MVM Zöld Generáció Kft.
• Az MVM Csoport telephelyeit érintő 19 műszaki pilot akcióban felelősök a teljes projektidőtartam alatt. Ezen felül cégeink
eltérő feladatkörökben szinte az összes projekt akcióban érintettek.
• Kiemelt feladatok:
o Kibocsátás-csökkentés, erőművi lignithasználat kivezetése,
o innovatív megújuló-alapú energiatermelési és –tárolási megoldások tesztelése és értékelése a volt bányaterületeken,
o a volt bányaterületek többcélú utóhasznosítása.

A MÁTRA LIFE KERETÉBEN SZÁMOS
ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYT KÉSZÍTÜNK I.
1. SZÉNKIVEZETÉSI ÚTITERV A MÁTRAI ERŐMŰ SZÁMÁRA
•

Az akció a lignitalapú termelőblokkok ütemezett leállításának részletes
ütemtervét mutatja be egy dokumentum formájában.

•

A kialakítás során a tanulmány számos szempontot figyelembe vesz
(műszaki, környezetvédelmi, társadalmi, gazdasági).

2. BÁNYATERÜLETEK TÖBBCÉLÚ ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA
•

A Mátrai Erőmű által használt és felhagyott erőművi- és bányaterületek
átalakításának és újrahasznosításának különböző típusainak (turisztikai,
örökségvédelmi, rekreációs, mezőgazdasági) vizsgálata folyamatban
van.

3. LIGNIT TÜZELÉS HELYETTESÍTÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA
•

Az akció célja a lignites blokkok kivezetése utáni energiatermelési
technológiák (CCGT, energiatárolás, biomassza és hidrogén
felhasználás) elemzése.

Mátrai Erőmű madártávlatból

A MÁTRA LIFE KERETÉBEN SZÁMOS
ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNYT KÉSZÍTÜNK II.
4. NAGYMÉRETŰ PV PARKOK TELEPÍTÉSE ÉS FELKÉSZÜLÉS
•

Az akció célja vizsgálni, hogy a más célra nem hasznosítható
meddőhányó területek energetikai hasznosítására milyen
lehetőségek vannak, ami a hazai megújuló energia célok
teljesülését nagy mértékben segíti. Összesen ~200 MW PV
telepítés lehetőségeinek részletes vizsgálata zajlik.

5. SZIVATTYÚS ENERGIATÁROLÓ KIALAKÍTÁSA A MÁTRAI ERŐMŰ
BÁNYÁSZATI TERÜLETÉN

• Egy szivattyús energiatároló megvalósításának előkészítését
célozza mega megszűnő bányászati tevékenység következtében
rekultiválandó területek energetikai utóhasznosítása céljából.

20 MWp Felsőzsolca PV

6.

A MÁTRA LIFE KERETÉBEN SZÁMOS PILOT
PROJEKTET IS MEGVALÓSÍTUNK I.
TISZTA ENERGIA TÁROLÁSA PROTOTÍPUS AKCIÓ

o Energiatároló létesítése a Mátrai Erőmű térségében lévő PV
Erőmű menetrendtartásának optimalizálása érdekében.
o Tervezetten egy ~ 1 MW-os teljesítményű és min. 0,5 MWh-s
kapacitású energiatároló kerül teljes körűen fizikai
integrálásra.

7. 200 KWp TELJESÍTMÉNYŰ FOTOVOLTAIKUS (PV) ERŐMŰ
TELEPÍTÉSE

o Azonos telepítési körülmények és üzemeltetési feltételek
mellett nyújt összehasonlítási lehetőséget három különböző
(poli- és monokristályos, bifaciális napkövető) fotovoltaikus
napelemes erőmű technológia összehasonlítására.

8. ENERGIAÖNELLÁTÓ ENERGIATÁROLÓ

o PV elemekkel egybeépített energiatároló hibrid berendezés
kifejlesztése.
o A villamos energia tárolóban az átalakítás során felmerült
veszteséget és az önfogyasztás során felmerülő
energiaigényt integrált PV elemekkel fedezzük.

Bifaciális napkövető rendszer

9.

A MÁTRA LIFE KERETÉBEN SZÁMOS PILOT
PROJEKTET IS MEGVALÓSÍTUNK II.
MESTERSÉGES INERCIA AKCIÓ

o Egy olyan újfajta inverterszabályozás kifejlesztése, amely
szimulálja a forgógép műszaki paramétereit és aktív
beavatkozással növeli a hálózat biztonságát.

10. NYÍLT INNOVÁCIÓS PLATFORM
o Egy olyan szoftverplatform/adatbázis, amely az MVM Csoport
DSO IT architektúra jelen és jövőképének megfelelő környezetet
biztosít az innovációs folyamatok támogatására,
o Ötletek, megoldások gyűjtésének ösztönzése az alacsony széndioxid-kibocsátású energiaellátó rendszer elérése érdekében.

11. ENERGIAKÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSA

o Az energiaközösség demokratikus működési formájának
kidolgozása és annak fenntartható jogi és gazdasági
szabályozásának kialakítása.
o Karbonsemleges
technológiákat
alkalmazó
rendszerek
telepítése, többek között napelemes rendszer, energiatároló,
valamint hatékony helyiségfűtés kidolgozása.

LEHETSÉGES EGYÜTTMŰKÖDÉSI PLATFORMOK
 Oktatási intézmények,
 Kutató intézetek, laboratóriumok
 Tervező és mérnökirodák, szakértők,
 Építőipar,
 Szakipari vállalkozások,
 Gyártói háttér fejlesztése,
 Szállítás, fuvarozás,
 Munkaerő átképzések,
 Munkaerő mobilitás növelése,
 Vendéglátás fejlesztése,
 Idegenforgalom növelése.

KÖSZÖNÖM
A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
MVM@MVM.HU

