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Az MVM Zrt. szerepe a
versenyképesség javításában, a
megújuló energiaforrások
hasznosításának kiszélesítésében
Dr. Zsuga János
termelési és műszaki vezérigazgató-helyettes

Globálisan növekvő fogyasztás
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A világ primerenergia fogyasztása 1%-kal növekedett 2015-ben.
A megújuló energiaforrások részaránya elérte a 2,8%-ot!
FORRÁS: BP

A világ villamosenergia-termelése (TWh)
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Növekedés 2014 és 2040 között: 1,9% évente
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Az EU-28 primerenergia-igényének arányai
összes primer energiára
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Csökkenő fosszilis – növekvő megújuló

De ki kell jelenteni: JELENLEG NINCS TÖKÉLETES ENERGIA FORRÁS!
Minden ismert energia hordozónk vannak előnyei és komprommisszumot igénylő hatásai
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FORRÁS: EUR-Lex

Hazai villamosenergia felhasználás és termelés megoszlása
energiahordozók szerint - 2015
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FORRÁS: MAVIR

Az európai energia szektor gyors átalakulásban van, mely
három jelentős hatású változásra vezethető vissza
Volatilis, ugyanakkor szignifikánsan csökkenő nagykereskedelmi árak
…a villamosenergia-árak
~52%-ot
zuhantak

… a gázárak
~44%-ot
zuhantak

… a szénárak
~61%-ot
zuhantak

Változó szabályozás
Energiapiaci
integráció
erősödése

27%-os megújuló arány
elérése az EU energia
fogyasztásában 2030-ra

A fogyasztói
tudatosság folyamatos
erősödése

Évi 70% növekedés az
elektromos autók
értékesítésében

USA LNG export felfutása
a palagáz forradalom
eredményeként

Új technológiák
Évi 8-12% csökkenés a
napelemek
költségében
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FORRÁS: McKinsey

Egyértelmű törekvések – változó piaci környezet
ENERGIAHATÉKONYSÁG – új technológiák
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FORRÁS: EUR-Lex

A felfutó új technológiák is jelentős változásokat
hozhatnak az energiaiparba
Az új technológiák az energiaipar lineáris és centralizált struktúráját megbontják
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Áthelyeződő súlypontok

A decentralizált termeléssel az új trendek és megoldások szinte mindegyike
pozitív kölcsönhatásban áll
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Az energetikai értéklánc strukturálisan is átalakul
Tradicionális struktúra

Lineáris értéklánc
Centralizált struktúrák
Tradicionális szolgáltatók által
dominált piac
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FORRÁS: IBM

Új struktúra

Felbomló értéklánc
Decentralizált struktúrák
Partnerségek és
együttműködések

Az európai piacon meghatározó közműcégek is újragondolták
az elmúlt időszakban a stratégiájukat
A megújulók előretörése megtörhetetlen
folyamat
Példa: 2016 PwC Global Power & Utilities felmérés
(70 vállalat | 50 ország)
A válaszadók

70%-a szerint a megújulók jelentős

bővülése várható, aminek a nagy részét decentralizált
termelés fogja adni (de a nagy méretű nap- és
szélparkok is gyorsan terjednek).
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FORRÁS: Innogy Company presentation, 1 August 2016 | Future- E.ON Capital Market Story | Engie FY 2015 Results | 2016 PwC Global
Power & Utilities Survey

Az MVM tradicionális hazai energetikai nagyvállalat, de a jövőbeni
versenytársakkal csak jelentős fejlesztésekkel képes ringbe szállni
Szükséges képességek a jelenlegi világban
Jelentős eszköz
alapú portfólió
menedzsment
képesség

Szükséges képességek a jövőben
Ügyfél fókusz

Jelentős EBITDA termelő képességű
diverzifikált eszközportfólió

Profi tömeges ügyfélkezelés

Jelentős alaperőmű kapacitás a
portfólióban
Innováció
Működési
kiválóság

Termékfejlesztés a vásárlói
igényeknek, trendeknek megfelelően

Biztonságos üzemeltetés, magas
rendelkezésre állás

Innováció inkubációs képességek és
saját fejlesztésű termékek
Fogyasztói megoldások támogatása

Kiemelkedő szakembergárda

Nemzetközi
terjeszkedés

Nemzetközi projekt
menedzsment képesség
Agilis partnerkeresés

Működési
hatékonyság

Versenytársaknál hatékonyabb
működés

Egyéb
képességek

Folyamatos hatékonyságfejlesztés
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Létező

CAPEX menedzsment kiválóság
Innovatív finanszírozási megoldások
használata

Fejlődő

Potenciális

Az MVM új stratégiájának egyik fő pillérei a hazai megújuló energiatermelésben való jelentős szerepvállalás illetve az innováció proaktív megoldások
támogatása, illetve az energetikához kapcsolódó szolgáltatások értékesítése

A meglévő pozíciók védelme
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1
Működési kiválóság
fejlesztése

Regionális
terjeszkedés

Partnerség az
ellátásbiztonság
megvalósításának
támogatásában
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3

Innováció
proaktív
támogatása és
energetikához
kapcsolódó
szolgáltatások
értékesítése
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2

4

Értéklánc
lefedése

Megújuló energiatermelésben való részvétel
növelése

Belépés új növekedési területekre

Megújuló energia-termelésben való részvétel növelése
Hozzájárulás a hazai célok teljesítéséhez
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Cél
Vezető szerep betöltése az új megújuló energiatermelő kapacitások telepítésében

%

Megújulóenergia-termelés, TWh
7.3%

10.9%

Arány a fogyasztáson belül
14.5%

Megújuló
energia
célok

Beépített kapacitás, MW, 2020
Szükséges
kapacitás
1,6 TWh
energiához

Nap
Szél
Biomassza
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Kihasználási arány: 13% nap, 22% szél, 61% biomassza

Az MVM-nek ki kell építenie a megfelelő képességeket,
hogy versenyben tudjon maradni a megújulók piacán

FORRÁS: EWEA, Platts PowerVision, éves jelentések, honlapok, Fraunhofer, IEA, Irena, IEA & NEA

Jelenlegi státusz…
Megújuló energiatermelő létesítményeink
PHOTOVOLTAIKUS
NAPERŐMŰ PARK PÉCSETT
Beépített teljesítmény: 10 MWp
Megtermelt villamos energia:
11 115 MWh/év
38 632 beépített, egyenként 260
kW teljesítményű, polikristályos
panelek
439 darab inverter

SOPRONKÖVESDI
SZÉLERŐMŰ PARK
Beépített teljesítmény: 23
MW
(7x3 MW + 1x2 MW)
Megtermelt villamos
energia:
45-50 000 MWh/év

VÍZERŐMŰ AZ ÚZVÖLGYBEN (ROMÁNIA)
Beépített teljesítmény: 7,4
MWp
Megtermelt villamos
energia:
15-23 000 MWh/év
6 turbinaház
Tiroli-típusú vízkivételi
művek

Közeljövő…
MEGÚJULÓ
PROGRAM

Összesen
100 MW
naperőművi
kapacitás

MVM
HUNGAROWIND KFT

KEHOP-5.1.2-17 – Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített
teljesítményt nem meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével.
KEHOP-5.1.1.-17 - Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített
teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével.
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Magyarországon várhatóan a napenergia lesz a legversenyképesebb megújuló technológia
A napenergia költsége csökken a leggyorsabban
és versenyképes lesz a szélenergiával

Magyarország adottságai még vonzóbbá
teszik a napenergiát

Teljes várható élettartam költség, EUR/MWh

Napenergia
(közműméretű)

100

Szélenergia
(onshore)

75

60

Magas a napsütéses órák száma
Egyszerűbb kivitelezés, magas
potenciális hazai beszállítói hányad

70

Alacsonyabb szélenergia potenciál
Érett technológia

80-150

korlátozottabb
technológiai fejlődés

Magas beruházási költség
Korlátozott tüzelőanyag elérhetőség

Biomassza

Termelés jól tervezhető
2015
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2025

Egyéb szempontok figyelembevétele (pl. rendszerbeilleszthetőség) is egyre
nagyobb hangsúlyt kap
Forrás: McKinsey (Fraunhofer, IEA, Irena, IEA & NEA)

Jelentős növekedési potenciál van a háztartási méretű
fotovoltaikus napelemekben

Egyéb HMKE
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A hazai háztartási méretű napelemekben jelentős
növekedési potenciálja van
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FORRÁS: MEKH

Jelenlegi igények

Napelem

Hazánkban is várhatóan változni fognak
a fogyasztói igények

Komplex igények

Háztartási méretű kiserőművi kapacitás alakulása
Magyarországon
MW
150

A fogyasztónak szüksége van…
•
•
•

villamos energiára
földgázra
távfűtésre

Az ügyfélnek igénye van…
• egyenletes hőmérsékletű, világos
lakásra (komfortérzetre)
• energiatárolásra, mobilitásra
• addicionális szolgáltatásokra
• környezettudatossága kielégítésére
• stb.
A jövőben dinamikusan változni is
fognak az igényei
Komplex szolgáltatások és fogyasztói élmény
nyújtása, környezettudatosság figyelembevétele

Innováció támogatása és energetikához kapcsolódó szolgáltatások
értékesítése
Energetikai innovációk vezető szereplőjévé válás
5

Cél

Professzionális és versenyképes műszaki, ICT és egyéb kiegészítő szolgáltatások
kialakítása

Technológia/szolgáltatás
kiforrottsága

MVM innovációs központ

Mintaprojektek
Tudásközpont

MVM kereskedelem

Értékesítési
csatornák
Ügyfelek

Inkubátorház
Kockázati
tőke

Vállalati és lakossági
energia szolgáltatások
Új termékek

…
Idő

1. K+F megtervezése
és finanszírozása

2. Pilot projektek
végrehajtása

3. Piaci tesztelés
és validálás

4. Termékek és szolgáltatások
piacra léptetése

A műszaki, ICT és egyéb kiegészítő szolgáltatások növekedési pályára állhatnak a
versenyképesség javításán és az innováción keresztül
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MVM innovatív megoldási lehetőségek a városok
szolgálatában
Az új innovatív megoldások széleskörű lehetőséget biztosítanak a hatékony és
fenntartható gazdasági, környezettudatos és társadalmi fejlődés mellett elköteleződő
városok részére
• Magasabb életminőség megteremtése: élhetőbb város - elégedett lakosok
• Költséghatékony működés és új financiális források felkutatása az „okos város” megoldásokra
• Ökológiai fenntarthatóság – megújuló energia

Innováció és
edukáció

Értéknövelt
szolgáltatások

E-mobilitás

Smart City
megoldások

Az MVM „Okos város” Ökoszisztéma
OKOS KÖZLEKEDÉS

DIGITÁLIS
INFOKOMMUNIKÁCIÓS
MEGOLDÁSOK

OKOS FOGYASZTÓ
EDUKÁCIÓ (városra szabott
edukációs program)

ENERGIA
HATÉKONYSÁGI
MEGOLDÁSOK

MEGÚJULÓ
ENERGIATERMELÉS

SMART FUTURE LAB
Edison program

„Okos város” - Hogyan?
• Stratégiai partnerség kialakítása: együtt – tudatosan
tervezni és építeni az „okos ökoszisztémát”
Városlakók– városvezetés – szolgáltatók (megoldásszállítók/
infrastruktúrát biztosító) –helyi piaci szereplők (felmérés, üzembe helyezés,
üzemeltetés)

• MVM Csoport szerepe:
• A városra szabott „Okos megoldások” lehetőségeinek
feltérképezése és kivitelezése
• Az ehhez szükséges finanszírozási formák és lehetőségek
felkutatásában támogatás nyújtása a városnak
• Költséghatékony és fenntartható energetikai megoldások
kialakítására audit, fejlesztési terv készítése és kivitelezés

Sikeres példa: Veszprém
• Energia
PartnerPont

• Energia és klíma
akcióterv
• CO2 csökkentés 2030-ig

•
•

tervezése folyamatban
(innováció, oktatás, képzés,
tudatformálás)

Létesítmények
energetikai
felülvizsgálata

Energetikai beavatkozások
tervezése

• a 2. MVMP e-töltőállomás
üzembe helyezése

Napelemes
Első veszprémi
erendszerek
töltőállomás
(Óváros
tervezése
tér, 2016. folyamatban
09.12.
MVMP)

15 veszprémi létesítmény
Stratégiai Energia Auditja

Energiahatékonyság

• Elektromos
közlekedés

Többszintű kapcsolatfejlesztés
MVM Partner - Pannon Egyetem
Megállapodás (2015)
MVM Partner - Veszprém MJV
Stratégia Együttműködési
Megállapodás (2016)
MVM Partner – VKSZ Zrt (2016)

Smart City
SC Indikátor projekt

Együttműködési lehetőségek
Hatékony és fenntartható gazdasági, környezettudatos és társadalmi fejlődés mellett elköteleződő
városoknak energia audit és „Okos város” stratégiai együttműködés kialakításában projekt szinten
széleskörű támogatást biztosítunk.

Okos Város projektek
E-közlekedés célirányos fejlesztése
E-töltőállomások kialakítása, energiahálózati
fejlesztés (egyéni és közösségi közlekedés)

Településfejlesztési pályázatok
Közreműködés a pályázatok energetikai
megalapozásában és megvalósításában
(települési, regionális EU-s projektek)

Stratégiai energia auditok,
fejlesztési akcióterv
•
•
•
•

Stratégiai Energia Audit
Települési Energia Stratégia
Energia és Klíma Akcióterv (SECAP)
Energiamegtakarítási Intézkedési Terv

Okos Város kialakításához a városra szabott
lehetőségek feltérképezésétől a kivitelezésig és
üzemeltetésig (Smart city, Smart grid)

Energetikai beruházások (pl. megújulós
erőművek, energiatárolók)
Előkészítésben, megvalósításban szakmai
együttműködés

MVM Partner Zrt. elérhetőség
energiatudatossag@mvmp.hu

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

