
MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZRT.

Az MVM Partner ZRt. versenypiaci feltételek között működő, száz százalékban 
állami tulajdonú társaság. E kettősségből adódik, hogy tevékenységük egyik 
nagy területe az ügyfélkiszolgálás fejlesztésére, tökéletesítésére törekszik, 
másik része pedig a fenntartható fejlődés támogatása érdekében történő 
aktivitás. Mindezek mellett az MVM Partner piacra lépése óta arra törekszik, 
hogy gazdasági eredményei mellett a társadalmi problémák iránti szociális 
érzékenységét is kifejezésre juttassa, ezért figyelmet fordít a kultúra, a sport, a 
hátrányos helyzetűek és az egészségügy támogatására, Zöldáram terméke 
pedig a cég a környezetvédelem iránti elkötelezettségéről tanúskodik.
Az MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
100%-os tulajdonában álló, villamos energia fogyasztói értékesítéssel, 
nagykereskedelemmel, valamint földgázellátással foglalkozó, teljes mértékben 
versenypiaci feltételek között működő leányvállalata.

Az MVM Csoport két kereskedő leányvállalata, az MVM Partner ZRt. és az MVM 
Trade ZRt. 2012. július 1-jei összeolvadása óta a Társaság MVM Partner ZRt. néven 
folytatja tevékenységét. Kiemelt cél, hogy az MVM Partner ZRt. Magyarország egyik 
legnagyobb energia kereskedőjeként, továbbra is ügyfelei elvárásaihoz gyorsan és 
rugalmasan igazodó, megbízható, magas színvonalú szolgáltatást nyújtson mind a 
fogyasztói, mind a nagykereskedelmi piacon. 
Társadalmi felelősségvállalás 
Az MVM Partner ZRt. nagy hangsúlyt fektet szociális, karitatív szerepvállalásra, 
valamint a nemzeti értékek, kulturális hagyományok ápolására. Hazai művészek, 
alapítványok, egyesületek, kórházak és sportolók rendszeres és folyamatos 
támogatása mellett, a Társaság idén is megtartotta „MVM Élménynap” elnevezésű 
rendezvényét. A rendezvény célja, hogy a kicsik és hozzátartozóik legalább egy 
napra felhőtlenül szórakozhassanak, élvezhessék gyermekkorukat. 
Az MVM Partner és Fa Nándor kapcsolata
Fa Nándor sportteljesítményét messzemenőkig elismeri az MVM Partner ZRt. A 
magyar szólóvitorlázás megteremtőjét és a tengeri vitorlázás nemzetközi szinten is 
elismert képviselőjét örömmel támogatja a Társaság, hiszen tevékenységük, 
küldetésük és céljaik több területen megegyeznek. Fa Nándor eredményei révén 
jelentős mértékben hozzájárult a magyar sport és különösen a magyar vitorlássport 
nemzetközi elismertségéhez, pályafutása példamutató a következő nemzedékek 
számára. 

Az MVM Partner számára ugyanilyen hangsúlyos, hogy állami tulajdonú 
vállalatként a minőségi ügyfélkiszolgálással, valamint környezettudatos 
magatartással példát mutasson. Érdekes és fontos kapcsolódási pont még, hogy a 
vitorlázás talán az egyik legkörnyezetkímélőbb sportág, az MVM Partner ZRt. pedig 
több környezettudatos projektet is elindított a közelmúltban (pl. Zöldáram megújuló 
energiaforrások felhasználásával, elektromos töltőállomás telepítése a 
Hungaroringen, Izzócsere program).
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