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I. Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti év teljesítéséről, üzletpolitikai 
célkitűzések teljesítésének értékelése 

Az MVM Partner ZRt. ügyvezetését a Társaság Igazgatósága testületként látja el. Az 
Igazgatóság tagjai 2009. évben az Alapító 179/2008. (VI. 19.) számú tulajdonosi határozata 
alapján az alábbi személyek:  
 

⋅ Lehőcz Balázs Gábor, az Igazgatóság elnöke 
⋅ dr. Ugron Gáspár Gábor , operatív ügyekért felelős igazgatósági tag 
⋅ Bally Attila, kereskedelmi ügyekért felelős igazgatósági tag 
⋅ Bokor Tamás, értékesítési területért felelős igazgatósági tag. 

 
Az Igazgatóság tagjai 2009. évi tevékenységük során a Társaság Alapító Okiratában, valamint 
az Igazgatóság Ügyrendjében foglalt rendelkezéseknek és működési elveknek megfelelően 
jártak el. Az Igazgatóság, meghozott döntéseivel a Társaság piaci helyzetének megőrzését és 
javítását, az üzleti célok teljesülését, a Társaság tevékenységének bővítéséhez kapcsolódó 
fejlesztések eredményességét kívánta szolgálni, a tulajdonos MVM ZRt. középtávú 
stratégiájának eredményes megvalósulása érdekében.  
  
A Társaság Igazgatósága 2009. évben 28 alkalommal tartott igazgatósági ülést, amelyek 
keretében mindösszesen 138 igazgatósági határozat született. Az Igazgatóság belső 
koherenciáját igazolja, hogy az igazgatósági határozatok mindenkor a tagok egyhangú 
jóváhagyása mellett születtek.  
 
Az igazgatósági határozatok tárgyát elsősorban a Társaság Cégjegyzési és aláírási 
jogosultságok szabályzatában meghatározott, igazgatósági jóváhagyáshoz kötött 
nagykereskedelmi és értékesítési ügyletek, továbbá a Társaság belső szabályzatainak 
jóváhagyása, valamint a Társaság működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó stratégiai 
döntések alkották. Az Igazgatóság az Alapító jóváhagyását igénylő ügyek tekintetében 
mindenkor intézkedett az alapítói jóváhagyáshoz szükséges előterjesztések megtételéről.  
 
A Társaság Igazgatósága – az operatív ügyekért felelős igazgatósági tag által - a Társaság 
Felügyelő Bizottságának minden 2009. évi ülésén képviseltette magát és tájékoztatást nyújtott 
a Társaság adott időszakot érintő tevékenységéről.  
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II. Ügyvezetés tevékenységének értékelése 

 
Az MVM Partner ZRt. működésének megkezdése óta sikerrel teljesítette az Alapító 
elvárásait, melynek során fogyasztói portfoliójának méretét megtartotta az előírt 
jövedelmezőség határáig, és a piac méretéből adódó lehetőségekhez viszonyítva likvid 
nagykereskedelmet folytat. Az MVM Partner ZRt. a kizárólagos tevékenységét jelentő 
villamos energia kereskedelem területén nyereségesen gazdálkodott, beszerzési forrásait mind 
a fogyasztói értékesítés, mind a nagykereskedelem eszközeivel eredményesen vitte piacra.  

Az MVM Partner ZRt. működésének külső környezetét a belföldi villamos energia 
versenypiac méretének, összetételének és árszínvonalának változása, a piaci résztvevők 
magatartása, valamint a környező országok piaci tendenciái befolyásolták. 2009. év során a 
kontinentális piacokon és a környező országokban jelentős árcsökkenés volt tapasztalható, 
mely természetesen a hazai árszintet is csökkentette, mivel a hazai és a régiós villamos 
energia felhasználás csökkenésének következtében erős kínálati piac alakult ki. 

Társaságunk szervezetében sikeresen integrálásra került a felhasználók tömeges kiszolgálása 
érdekében kialakított Kisfogyasztói Értékesítési és Ügyfélszolgálati Igazgatóság. A 
megnövekedett kihívásoknak való megfelelés érdekében Társaságunk munkavállalóinak 
létszáma is mintegy megháromszorozódott. Az év során új számlázási és elszámolási rendszer 
került integrálásra, amely folyamatosan testre szabható és fejleszthető. 

Társaságunk kialakította és bevezette az üzleti folyamat alapú irányítási struktúrát, üzleti 
folyamat alapú szabályzatok kerültek bevezetésre. Ennek eredményeként Társaságunknak egy 
minden tevékenységre és munkakörre kiterjedő hatáskör és felelősségrendszert sikerült 
kialakítani, amely a folyamatosan változó piaci kihívásoknak mindenkor megfelelni képes 
irányítási rendszert jelent. 2009. második félévére kialakításra és alkalmazásra került a 
Társaság szinte teljes körű riporting struktúrája, aminek köszönhetően heti és havi 
rendszerszerességgel és frissítéssel valamennyi szakmai terület tevékenysége az Igazgatóság 
által jóváhagyott kulcsteljesítmény mutatók alapján kimutatásra kerül. 

Társaságunk az év folyamán igyekezett megfelelni a felhasználói piac által igényelt 
kihívásoknak, folyamatosan fejlesztettük értékesítési stratégiánkat, és ennek megfelelően 
valamennyi felhasználói szegmens villamos energiával történő kiszolgálása sikeresen 
lezajlott. 

2009. év jelentős változás volt az MVM Partner ZRt. villamos energia kereskedői számára. 
Társaságunk megkezdte a regionális terjeszkedést, aminek eredményeként elsőként 
Romániában nyitottuk meg kereskedelmi fiókirodánkat, továbbá aktív szerepet vállaltunk az 
MVM Csoport Central Trading Floor kialakításában. 
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Nagyfogyasztói értékesítés 

A 2009. során kiteljesedett gazdasági válság hatása alól az MVM Partner ZRt. nagyfogyasztói 
célpiaca sem vonhatta ki magát. Nemcsak egyes nagyfogyasztók, de a teljes piaci szegmens 
fogyasztása érzékelhetően csökkent. A piac kínálativá vált, a nagykereskedelmi és ezáltal a 
végfogyasztói árak jelentősen csökkentek. A piaci árak csökkenését munkaszervezéssel, 
intenzívebb értékesítési aktivitással ellensúlyoztuk. A 2009. év eredményét befolyásoló 
legnagyobb ügyletek még a válságot megelőzően megkötésre kerültek, és ezek teljesülését a 
menedzsment folyamatosan nyomon követte, szükség esetén a cél érdekében beavatkozott.  

A 2010-re vonatkozó értékesítés a saját termelőforrások piacképességének csökkenése miatt a 
korábbiakhoz képest új beszerzési és árazási stratégiát illetve módszert követelt meg, amit a 
Társaság vezetése időben kialakított. Összességében Társaságunk a nagyfogyasztói piacon 
megőrizte piaci részesedését. 

Nagykereskedelmi tevékenység 

A villamos energia nagykereskedelmi piaci ára 2008. évhez képest mintegy 40%-al csökkent 
mind rövid, mind hosszú távon, aminek köszönhetően a kialakult kínálati piac hatására 
Társaságunk hatékonyan tudta megvalósítani a beszerzési stratégiáját. Általánosságban 
elmondható, hogy a nagykereskedelmi piac likviditása jelentősen megnőtt a magyar piacon is. 

A 2009. évben jelentős változások mutatkoztak a villamos energia kereskedelemmel 
foglalkozó társaságok kockázatkezelési szokásaiban is, miszerint a gazdasági válság hatására 
mindinkább előtérbe kerültek - a nyugati piacokat már oly rég óta jellemző – fizetési és 
szállítási biztosítékok akár anyavállalati akár bankgarancia formájában, továbbá a biztosíték 
nélkül kereskedhető értékhatárok is jelentősen csökkentek.  

Az MVM Partner ZRt. Kereskedelmi Igazgatósága számára két kiemelten fontos projektet 
indítottunk 2009. évben. Az év derekán kezdtük meg a felkészülést a romániai kereskedelmi 
tevékenységünk elindításához, melynek eredményeképpen az év végére Romániában 
fióktelepet alapítottunk és kereskedelmi engedélyt kaptunk.  

Szintén sikeresen részt vettünk az MVM Central Trading Floor Projekt keretében. Eszerint 
nagykereskedelmi és menetrendadási tevékenyég csak az MVM Zrt. budapesti központjából 
történhet, így elősegítve az információk gyors és hatékony terjedését a különböző piacokról és 
az adódó kereskedelmi lehetőségek minél eredményesebben történő kihasználását. 

Ügyfélszolgálat 

2009. évben megerősödött a kis- és közép méretű vállalkozások számára a telefonos 
villamosenergia-értékesítés. Jellemzően keresztéves futamidejű szerződésekre volt piaci 
igény, ami jelentősen eltér az addig megszokott naptári évre vonatkozóaktól. 

A telefonos értékesítés mellett megindult az internet alapú, on-line ajánlat adás is, az 
ügyfélszolgálati portál egyik funkcionalitásaként. A telefonos értékesítést hatékony DM 
anyag küldésen és telefonos után követésen keresztül támogattuk. Ennek eredményeképpen 
2010 évre az ügyfél darabszám és az értékesített volumen is megháromszorozódott.  
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A Társaság számlázási és elszámolási rendszerének továbbfejlesztése 2009. évben tovább 
bővült funkcionalitásában. A vevői igényeknek megfelelően megszervezésre került a 
hálózatcsatlakozási és hálózathasználati szerződéseknek az Elosztói Engedélyesek irányában 
történő ügyintézésének a vevők megbízásából való kezelése. 

A hátralék állomány a tervezettnél alacsonyabb értékű lett a következetes kockázatkezelés 
eredményeként. A háttérműveleti terület folyamatosan kapcsolatot tart a szerződéses 
partnereinkkel. 

Marketing, kommunikáció és PR 

Az MVM Partner ZRt. 2009. év során is az MVM Csoport szintű stratégiájával összhangban 
valósította meg a marketing és kommunikációs céljait.  

A Társaság számára fontos feladat, hogy a marketing-kommunikációs tevékenységével 
hatékonyan tudja támogatni a villamos energia kereskedelemhez, elsősorban a tömeges 
értékesítéshez kapcsolódó tevékenységet. Ennek érdekében fejlesztések történtek az internetes 
megjelenés során, valamint 2009. év során erős marketing-kommunikációs kampányt 
folytattunk mind megjelenések, mint a Társaság hírnevének építése érdekében.  

Különösen fontos hangsúlyt rendeltünk a Társaság társadalmi felelősségvállalásához. Ennek 
keretében a beteg gyermekek gyógyítása, az egészségmegőrzés, fiatalok védelme, a magyar 
kultúra támogatása és egyes sporttevékenységek felkarolása áll. 
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_________________________ 

MVM Partner ZRt. 
Lehőcz Balázs Gábor 
Igazgatóság Elnöke 

_________________________ 

MVM Partner ZRt.  
Dr. Ugron Gáspár Gábor 

Igazgatóság Elnök-helyettese 
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Eredmény kimutatás 
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Mérleg (Aktívák) 
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Mérleg (Passzívák) 
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Cash Flow kimutatás 

 


