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2019-ben az MVM Csoport értékesítéseinek  
nettó árbevétele 1 810,2 Mrd forintot tett ki.  
A Csoport 2019-es EBITDA értéke összesen 
132,2 Mrd forint volt.

Az MVM Csoport energiaintenzitása a  
2018-as évhez képest nem változott, azon-
ban a 2017-es értéknél több mint 20%-kal 
kevesebb, értéke 2019-ben 0,10 MJ/Ft.

A nem veszélyes 
hulladékunk közel 
80%-át adtuk át 
hasznosításra.

Az MVM Csoport erőműveinek 
CO2-kibocsátása a 2017-es és a 
2018-as érték között helyezkedik 
el, 2019-ben 256 774 t volt.

Az MVM Csoport töltőoszlopainak száma 2019-ben 
elérte a 462 db-ot, ami teljes országos lefedettséget 
jelent. 2019 év végén a Mobiliti applikáción keresztül 
regisztrált ügyfelek száma már 11 724 fő volt. 

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  
minden idők legmagasabb terme-
lési eredményével (16 288 GWh) 
zárta a 2019-es esztendőt.

Az MVM Csoport 4,2 
millió ügyféllel Magyar-
ország leg nagyobb 
energia szolgáltatója.

A fotovoltaikus erőművi beruházásoknak köszönhetően a nap erőművek villa- 
 mos kapacitása 2018-hoz képest 2019-ben több mint 40%-kal, 106 MWe-ra 
nőtt. Ezáltal a napenergia hasznosításából megtermelt villamos energia több 
mint 100 000 ember éves villamosenergia-szükségletét biztosítja.

Az MVM Csoport  
2019-ben 3 053 TJ  
hő- és 16 825 GWh 
villamos energiát termelt.

Erőműveink beépített villamos 
teljesítő képessége 2019-ben  
3 038 MWe-ra nőtt, beépített  
hőteljesítményünk 6 688 MWth.

A 2018-2020. között létesítendő 108 db 0,5 MW-os nap erő műből  
32 db barnamezős beruházás. A nagy erőműveink közül a Pécs- 
Tüskésrét naperőmű a pécsi hőerőmű rekultivált zagyterére,  
a Visonta naperőmű a Mátrai Erőmű rekultivált zagyterére épült.

2019-ben az MVM Partner Zrt. és az MVM Zrt. 12. alkalommal közel 800 beteg, illetve  
rászoruló gyermek és kísérői részére szervezte meg az Élménynapot, amely keretében  
13 intézményt és civil szervezetet adománnyal is támogatott. Az Élménynapért 2019- 
ben az MVM Zrt. megkapta a Magyar Üzleti Felelősség Díját, a CSR Hungary Díjat.

Az MVM Csoport  
munka vállalói létszáma  
2019. december 31-én  
12 288 fő volt.

Az MVM támogatásával 12 éve vehetik át fiatal tehet-
ségek a Junior Prima Díjat magyar zeneművészet 
kategóriában. 2019-ben is 10 díjazott kapta meg  
az elismerést és az ezzel járó anyagi támogatást.

Az MVM EDISON program keretében 
be érkezett pályázatok száma 2019-ben 
duplája volt az előző évben benyújtott 
pályázatok számának (104 db).


