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MVM – a sokszínű vállalatcsoport

A nagy múltú, stabil, ugyanakkor folyamatosan fejlődő 
és innovatív MVM Csoport jelenleg több mint 120 tag-
vállalatból áll, amelyek az energiaszektor értékláncának 
minden elemét felölelik. 18 500 szakértő munkatársunk 
jelen van többek között az energia termelése, tárolása, a 
kereskedelme,  elosztása és  szolgáltatása, a tervezés, az 
építés, a szállítás, az adatátvitel, sőt a startup-inkubáció 
területén is.

Az MVM közel 8 millió lakossági és üzleti ügyfél földgáz- 
és villamosenergia-szolgáltatója, emellett különös figyel-
met fordít az energiahatékonysági beruházásokra és az 
e-mobilitásra. Sikeres tudásközpontként célul tűzte ki az 
okosmegoldások fejlesztését és elterjesztését, továbbá 
az üzleti és otthonszolgáltatások körének bővítését.



MVM Next – a legkisebbektől a legnagyobbakig

Az MVM Next Magyarország legnagyobb, végfelhasz-
nálókat ellátó energetikai társasága, amely éves szinten 
több mint 70 TWh földgázt és villamos energiát értékesít 
ügyfelei részére. Nem csupán a működésükhöz szüksé-
ges energiát biztosítja, hanem egyedi igényekre szabott, 
komplex szolgáltatásokat kínál üzleti partnerei számára, 
amelyekkel segíti hatékonysági törekvéseik és üzleti cél-
jaik megvalósítását. 

Az MVM Next kiemelt figyelmet fordít ügyfelei kezelésé-
re. A 2021-es év kutatási eredménye azt tükrözi, hogy az 
ügyfelek döntő többsége elégedett a Nexttel mint válla-
lata villamosenergia- és földgázszolgáltatójával. Az elé-
gedettség okaként a legtöbben a problémamentességet 
jelölik meg, de a szakértelmet, a megbízhatóságot és a 
környezetvédelmet is többen említik. 



ESCO – megoldás a finanszírozásra

Korszerűsítené létesítménye energetikai rendszerét? Napelemes rend-
szert építene ki telephelyén? Csökkentené energiaköltségeit, de az  
ehhez szükséges tőke nem áll rendelkezésére? Támogatjuk elképze-
léseit! Iparági tapasztalatainkra és képzett szakembereinkre építve 
ESCO-finanszírozással nyújtunk komplex energetikai korszerűsítési 
szolgáltatáscsomagot. 



MOBILITI – Környezetbarát közlekedés elérhető közelségben

Szeretné cége gépjárműveit elektromos vagy CNG-üze-
műre cserélni, de nincs tisztában az üzemeltetési lehe-
tőségekkel? Egyszerű, gazdaságos töltési megoldásokat 
keres? Többéves szakmai hátterünkkel, hazai piacvezető 

szereplőként teljes körű szolgáltatást, valamint telephe-
lyi töltési megoldásokat nyújtunk üzleti partnereink szá-
mára. Elektromos autóflották üzemeltetéséhez komplett 
rendszert biztosítunk.



OPTIMUM – Energiahatékonyság optimalizálva 

Nehezen igazodik el az energetika világában, nem tudja, 
hogy milyen technológiát válasszon energetikai rendsze-
re korszerűsítéséhez? Olyan megbízható partnert keres, 
akivel megvalósíthatja megújuló energiaforrásokra épülő 
vagy energiahatékonysági beruházásait? 

Teljes körű megoldásainkkal fenntartható energetikai 
rendszerek kialakítását vállaljuk, legyen az fűtési-hűtési 
rendszer vagy naperőmű. Energetikaiaudit-, energetikai-
szakreferens- és almérőszolgáltatásainkkal hozzájáru-
lunk törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez. 
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