
Green Cloud 

Fenntarthatósági együttműködés
Nagy Zsuzsa



Erősödő fenntarthatósági elvárások

Vállalatok

Szabályzók
EU Green Deal Nemzeti

Energia- és Klímaterv

Iparági előírások

Vásárlók, ügyfelek
Növekvő fenntarthatósági és 

átláthatósági elvárások a vásárlói 

döntésekben

Finanszírozók (ESG)
Zöldkötvény, zöldhitel, 

biztosítások

Tulajdonosok, menedzsment
Menedzsment inszentívek

Kiszámítható működési

költségek (PPA)

Befektetők (ESG)
Felelős befektetők, 

klímatudatos 

kihelyezés

3.

Kvóták/GO-k
Kereslet jelentős növekedése mellett, a 

kapacitások lassú kiépülésére lehet számítani, 

vagyis a zöldenergia hiánycikk lesz

Zöldenergia termelés
Szigorodó kiosztási feltételek, 

új ágazatok bevonása, 

emelkedő kvótaárak



E.ON-Solar Markt együttműködés – partnerség a 
megújuló energiaellátás érdekében

• Részleges ellátás

• Biztonságos energiaellátás

• Megújuló energiaellátás bizonytalanságának 

kezelése

• Csomag ajánlat

• Konkrét konstrukció

• Ügyfél igényt figyelembe vevő zöldülés

Green Cloud Solar Markt E.ON Energiamegoldások Kft.

• Megújuló energiatermelés

• Dedikált, közvetlen kapcsolat

• Hosszú távú elköteleződés

• Skálázható termelés



Termelő és ügyfél közötti szerződés

Nem támogatásra épült erőmű, amelynek megvalósításához 

pénzügyi finanszírozás szükséges.

Finanszírozási futamidő: 10-15 év – Erre az időtávra 

szerződésekkel lefedett fix pénzáram szükséges.

Fix költség struktúra, nem függ a termelt villamos energia ára 

semmilyen energia hordozó árától; a jelenlegi energia 

árviszonyokhoz képest kedvezőbb árú termék.

Hosszú időtáv miatt az ár meghatározott időszakonként 

történő újra indexálása szükséges, amelyben szerződésben 

rögzített árfolyosó nyújt biztonságot.

Kiszámítható energia ár hosszú távon

Kihívás: hosszú táv miatt bizonyos 

esetekben kilépési lehetőségek a 

szerződésből.

Megújuló termelésben rejlő adottságok kereskedelmi rendszerbe illesztése



Kereskedő és ügyfél közötti szerződés 

Konstrukcióban kezelendő kockázatok

Fogyasztói oldal Termelői oldal

Volumen

Profil Profil

Volumen

• Fogyasztó oldali és termelő oldali kockázatok 
kiolthatják, vagy akár fel is erősíthetik egymást;

• Kereskedői kockázat vállalás a részleges ellátásra 
vonatkozik;

• A megújuló energiatermelés okozta 
kiszámíthatatlanság miatt a tervezettől jelentősen 
eltérő részleges ellátási profil is kialakulhat;

• Termelő erőműnél rövidebb, hosszabb távú 
termelés kiesések merülhetnek fel.

Komplex, illetve más teljes ellátás alapú villamos energia 
szerződéssel nem összemérhető árazási struktúra. 



POWER

PURCHASE 

AGREEMENT

(PPA)

Hibrid 

energiastratégia

Ellátásbiztonság 

mellett

Árstabilitás

Dedikált, hazai 

erőműből

Megfelelőség
Skálázható 

fogyasztás

Klímastratégiai 

tanácsadás

Zöld Klub 

tagság
Márkapercepció

9 érv a PPA konstrukció mellett



Egy 50MW teljesítményű naperőmű konkrét környezetvédelmi hatásai

Naperőműben megtermelt zöldáram: 89 000 MWh/év 

CO2 kibocsátás csökkentés: 62 991 tonna/év 

11 442 háztartás 253 millió kilométer 77 100 hektár 32 millió liter gázolaj

Green Cloud – hozzájárulás egy fenntartható világhoz



Köszönöm a figyelmet!


