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MVM SMART FUTURE LAB TÖRTÉNETE



MVM SMART FUTURE LAB ÉRTÉKAJÁNLATA

BEFEKTETÉSRE ÉRETT 

CSAPATOK, MAGVEGETŐ 

BEFEKTETÉS 50M FORINTIG

MVM CSOPORT PILOT 

LEHETŐSÉGEK 

FELTÉRKÉPEZÉSE

NAGYVÁLLALATI HÁTTÉR
CSATORNA AZ MVM CSOPORT

8 MILLIÓ ÜGYFÉLHEZ



MVM SMART FUTURE LAB FÓKUSZTERÜLETEI

Villamosenergia termelés, szállítás, 
elosztás és tárolás

Okos eszközök, okos városok

Internet of things (IoT)

Megújuló energia

Földgáz termelés, szállítás és tárolás

Fintech

E-mobility



MIBEN TUD SEGÍTENI AZ MVM SFL?

 Hozzáférés szakértői mentorhálózathoz (MVM Csoport
munkavállalóinak száma több, mint 18.000)

 Ügyfélelérés (MVM Csoport ügyfélállománya: 8 M)

 Pilot program lehetőség

 Inkubáció

 Befektetési lehetőség



KIHÍVÁS - ENERGIAHATÉKONYSÁG, ENERGIAMEGTAKARÍTÁS 
ÖSZTÖNZÉSE

Hogyan tudja az MVM Csoport az energiahatékonysági kötelezettségi rendszernek (EKR) eleget téve 

végfelhasználóit az energiamegtakaritásra ösztönözni és ezáltal azt hasznosítani?

Háttér:

2021. január 1-ével a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat tv.) módosításával életbe

lépett az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR). Az EKR értelmében a villamosenergia- és

földgáz-kereskedelmi engedélyesek és egyetemes szolgáltatók, valamint a közlekedési célú

üzemanyagot értékesítő gazdálkodó szervezetek kötelesek a két évvel korábban értékesített

energiamennyiség arányában számolt energiamegtakarítást elérniük a végső felhasználók körében.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500057.tv


EKR – MI AZ?

Az EKR katalógus olyan egyszerűsített módon elszámolható intézkedés típusokat sorol

fel, amelyekkel végsőenergia megtakarítás érhető el. Várunk minden olyan ötletet, mely

kifejezetten a Katalógus IV. és V. részére fókuszál megoldásával!

A rendelet és a katalógus itt érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2020-17-20-5Z.4

https://njt.hu/jogszabaly/2020-17-20-5Z.4


MIÉRT FONTOS, HOGY MEGOLDÁS LEGYEN?

Az EKR értelmében a villamos energia- és földgáz-kereskedelmi engedélyesek és

egyetemes szolgáltatók, valamint a közlekedési célú üzemanyagot értékesítő

gazdálkodó szervezetek kötelesek a két évvel korábban értékesített energiamennyiség

arányában számolt energiamegtakarítást elérniük a végső felhasználók körében.



MILYEN MEGOLDÁSOKAT VÁRUNK?

Várunk minden olyan – elsősorban digitális – ötletet, mely kifejezetten a Katalógus IV. és 

V. részére fókuszál megoldásával!

A rendelet és a katalógus itt érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2020-17-20-5Z.4

https://njt.hu/jogszabaly/2020-17-20-5Z.4


MVM EDISON 2023 – TE IS OTT LEHETSZ A DÖNTŐSÖK KÖZÖTT!

MVM EDISON startup versenyen részvételi lehetőség!

Az MVM EDISON startup verseny ötlet fázisú szakaszában lehetőséget biztosít az

MVM Smart Future Lab Zrt. egy csapatnak, hogy bekerüljön a döntőbe, azaz az

intenzív inkubációs programba.

Jelentkezési határidő 2022. November 14. – 2023. Január 31. éjfél

Csapatnévnél kérünk Benneteket, hogy tüntessétek fel pluszban, hogy HSUP 

https://mvmedison.hu/


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET, VÁROM KÉRDÉSEITEKET!

✉️gerencserd@smartfuturelab.hu


