
Gazdasági, műszaki teljesítmény

Környezetvédelem

Társadalom, humánpolitika

Az MVM Csoport több mint 8 millió  
ügyféllel Közép-Európa egyik  
legjelentősebb energiaszolgáltatója.

Az MVM Csoport által megtermelt 
villamos és hőenergia mintegy 
78,5%-ban karbonsemleges.

2021-ben két vízerőművel is 
bővült az MVM Csoport megújuló 
termelői portfóliója.

Az MVM összesen 100 millió 
forint adománnyal támogatott 
21 civil szervezetet az Élménynap 
keretében.

2021-ben tíz hazai iskola lett gazdagabb három-három 
kültéri okoslámpával az MVM Okosiskola online ener-
getikai és fenntarthatósági témájú nyereményjátékban.

Az MVM Csoport 2021-ben  
20 340 GWh villamos és  
5 040 TJ hőenergiát termelt.

Veszélyes hulladékunk 88,5%-át 
adtuk át hasznosításra, a többit 
ártalmatlaníttattuk.

Az MVM Csoport az ország négy pontján 
duális képzőközpontot létesített az ága-
zati képzés és társadalmi szerepvállalás 
jegyében.

A Paksi Atomerőmű 15 990 GWh 
termelési eredménnyel zárta 
a 2021-es évet. 

2021-ben az MVM Mobiliti Kft. ügyfeleinek száma elérte 
a 40 ezret és az MVM Csoport a publikus e-töltő hálózat 
hozzávetőlegesen 55%-át, 1500 töltési pontot működtet.

A hatodik MVM ZENERGIA koncertet az új helyszínen, 
valamint az online térben mintegy 3000 néző követte 
figyelemmel. A teljes jegybevételt 2021-ben is jóté-
kony célra ajánlotta fel az MVM.

Az MVM Csoport napelemparkjainak 
244 GWh éves energiatermelése 15%-os 
emelkedést mutat a 2020-as évhez képest.

Az MVM támogatásával 14 éve vehetik át fiatal 
tehetségek a Junior Prima Díjat magyar zeneművészet 
kategóriában. 2021-ben is 10 díjazott kapta meg az 
elismerést, és az ezzel járó anyagi támogatást.

Az MVM Csoport CO2 megtakarításának mértéke csak-
nem 6 millió tonna, karbonmentes energiaforrásokra 
vetítve.

Erőműveink beépített villamos teljesítő-
képessége 2021-ben 4 090 MWe, a beépí-
tett hőteljesítményünk 9 371 MWth volt.

2021-ben az MVM Csoport értékesítéseinek árbevétele 2 850,8 Mrd forin-
tot, míg konszolidált tárgy évi beruházásainak összege 243,6 Mrd forintot 
tett ki. A Csoport 2021-es EBITDA értéke összesen 262,4 Mrd forint volt.

Az MVM Csoport beépített fotovoltaikus kapacitása 2020-hoz képest közel 11%-kal, 
184 MWe-ra nőtt 2021-ben. Ezáltal a megtermelt villamos energia több mint 165 000 ember 
éves villamosenergia-szükségletét biztosítja.
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