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Misszió és filozófia

Küldetésünk az, hogy partnereinknél minél nagyobb mértékű energiamegtakarítást és így költségcsökkenést érjünk el.

Olyan megoldásokat dolgozunk ki, melyekkel egyrészt kevesebb energiát használhat fel, másrészt azt is kedvezőbb 

áron szerezheti be, mint eddig.

Ezáltal partnereink - legyenek akár cégek, intézmények vagy önkormányzatok - nemcsak versenyképesebbek lesznek, 

hanem hozzájárulnak a globális környezetvédelmi célok eléréséhez is.

Az Energy Hungary Zrt.

• az Ön érdekeit szem előtt tartva

• hosszú távú partnerségben érdekelten

• teljes spektrumban

• sikerdíjas konstrukcióban

• szolgáltatóktól függetlenül

• finanszírozással és kivitelezéssel együtt nyújt segítséget.
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Cégtörténet

Cégünk anyavállalata, az Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt. több, mint 25 éve alakult. Az összes hazai 

áramszolgáltató minősített beszállítójaként kis- és középfeszültségű villamos hálózatok tervezésével, létesítésével és 

üzemeltetésével foglalkozik. Alkalmazottainak száma meghaladja a 150 főt, 2014. évi árbevétele meghaladja a 

3,7 milliárd Forintot. A cégcsoport jelen van Szlovákiában és Szerbiában is. Az energiamegtakarítási projektekben 

elért sikerek hatására a vállalat tulajdonosai új céget alapítottak a megújuló energiákkal kapcsolatos tanácsadói és 

beruházás-finanszírozási tevékenység végzésére. 

A 2010-ben alakult Energy Hungary Energetikai Zrt. független szereplő az energiapiacon, nem kötődik egyetlen 

energiatermelőhöz sem. A cég töretlen fejlődését jellemzi, hogy 2014-ben tulajdonrészt szerzett benne egy Európai 

Uniós JEREMIE alap. 
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tevékenységeink

Energiahatékonyság növelése technológiai beruházásokkal 

Beruházások finanszírozása és kivitelezése ESCO konstrukcióban 

Energiaszámlák felülvizsgálata, vételezési és beszerzési tanácsadás, versenyeztetés 

Energetikai auditálás, ideértve az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer tanúsítását is

Széchenyi2020 pályázati projektekhez kapcsolódó energetikai felmérések, tanúsítások, energetikai 
mellékletek és szakértői, auditori nyilatkozatok elkészítése

Villamos berendezések működésének gazdaságos összehangolása 

Megújuló energia projektek tervezése és teljes körű kivitelezése 

Gázmotorok és kiserőművek telepítése, optimalizálása 

Üzemzavar elhárítás, megelőzés, berendezések és hálózatok karbantartása
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Zalakerámia Zrt. (Tófej és Romhány): 
Az égetőkemencékben keletkező füstgáz  
hasznosítása porlasztva szárító berendezésben, 
kemence hulladéklevegő hőhasznosítása égési 
levegő előmelegítéshez, kemence füstgázventillátor 
frekvenciaváltós szabályzása.



villaMosenergia-Megtakarítás

HATÉKOnyABB, lED-ES KÖZVIláGíTáS

A közvilágítással kapcsolatos döntések hosszú távra szólnak. Támogatás nélkül a megtérülési idő ezeknél a projek-

teknél nem kifejezetten rövid, azonban a megtakarításon kívül számos addicionális előnye is van. 

A korszerűtlen lámpatestek cseréjével csökkenő szén-dioxid kibocsátás és kisebb fényszennyezés érhető 

el. Természetesen a közvilágítás-korszerűsítés nem lehet teljes karbantartási, üzemeltetési megállapodások megkötése 

nélkül, amelyekre évtizedes tapasztalatok birtokában vállalkozunk.

HATÉKOnyABB BElSő VIláGíTáS

Világítástechnikai szakembereink úgy korszerűsítik jobb hatásfokú, gazdaságosabb világítótestekkel a meglévő rend-

szereket, hogy azok fogyasztása csökkenjen. 

Ehhez felhasználják többek között a legkorszerűbb lED-es berendezéseket is.

Az elérhető megtakarítás mértéke minimálisan 20%-ra tehető, ha azonban teljes korszerűsítésről beszé-

lünk, a fogyasztás és a karbantartási költség akár az ötödére is csökkenhet.

|    8

Pilismarót: 485 darab  nátrium  és  kompakt  lámpatestből  álló rendszer iGuzzini gyártmányú 
lED-es lámpatestekre történő  cseréje. A  projekt 85%-os  támogatási  intenzitás mellett  valósult  
meg,  így az önkormányzatnak csak minimális önerőt kellett biztosítania.



villaMosenergia-Megtakarítás

OlCSóBB VIllAMOS áRAM BESZERZÉS

Az áram vásárlása szabadpiacon történik, komplexitása miatt azonban sok buktatót rejt magában. 

Az áramkereskedők által kínált szerződéses konstrukciók közül csak megfelelő szakmai tapasztalat és piaci  

háttérinformációk birtokában érdemes választani.

Cégünk segítségével Ön biztos lehet abban, hogy akkor, annyit, olyan áron és olyan feltételekkel vásárol áramot, 

ahogyan az cége vagy intézménye számára a legkedvezőbb. 

GyORSAn MEGTÉRÜlő MEGúJUló EnERGIA

Magyarországon a zöldenergia-termelés jelentős része állami és európai uniós támogatásokkal tud megvalósulni. 

néhány esetben azonban - például napkollektorok vagy geotermikus hőszivattyúk alkalmazásával - támogatások nélkül 

is jól jövedelmező projektlehetőséget tudunk kínálni.

A biogáz a magas beruházási költségek ellenére a felhasználók egy adott körének vonzó perspektíva. 

A napelemek az áramtermelésben kapnak egyre hangsúlyosabb szerepet.

A megújuló energiákkal kapcsolatos beruházási döntéseknél szakértelemre és objektív mérlegelésre van szükség. 

Korszerű tudással rendelkező mérnökeink meghatározzák a többféle termelési módszer legjobb kombinációját.
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Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatal: A műemlékvédelem alatt álló épület tetőszerkezetére 
164 db. monokristályos napelem modul telepítése összesen 42,64 kW teljesítménnyel.



gáz- és hőmegtakarítás

FűTÉSKORSZERűSíTÉS

A fűtés és a használati melegvíz előállítási költségeinek csökkentésére számos jól bevált megoldás létezik. A hőcserélők, 

napkollektorok vagy hőszivattyúk alkalmazása akár ipari létesítmények, akár irodaházak korszerűsítésekor gazdaságos 

alternatívát jelentenek.

A kogenerációs kiserőművek telepítése -amelyek villamosenergia és hőtermelésre egyaránt alkalmasak- sok esetben 

kedvezőbb megoldás, mint a külön-külön áram és gázvásárlás. 

A kidobott hulladékhő, füstgáz hasznosítása jelentős - akár évi több tízmilliós - megtakarítási lehetőséget kínál.

SZIGETElÉS, ÉpÜlET-KORSZERűSíTÉS

A szigeteléssel kapcsolatban leggyakrabban előforduló problémák - a hőhidak, a penészedés, a rossz levegő, és az 

alacsony hatékonyság miatt soha el nem ért megtérülés - megfelelő szakértelemmel elkerülhetőek.

Ha velünk dolgozik, biztos lehet abban, hogy a megtakarításban érdekelt félként olyan megoldást adunk át, amely 

kiállja az idő próbáját.
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Bocskai István Református Oktatási Központ (Halásztelek): 
homlokzati hőszigetelés és nyílászáró csere, fűtés- és világításkorszerűsítés.



gáz- és hőmegtakarítás

OlCSóBB GáZBESZERZÉS

Megtakarítás nemcsak a kisebb energiafogyasztásból, hanem az átgondolt gázvételezési módból és a szállítók 

árversenyeztetéséből is eredhet.  

• Cégünk képes olyan technológiai beavatkozások elvégzésére, amelyek kedvezőbb vételezési módot tesznek 

lehetővé.

• Szakembereink sokéves gázszolgáltatói múltjukból adódóan pontosan ismerik a magyar és nemzetközi gázpiac 

működését és törvényi hátterét.

Együttműködésünkkel Ön biztos lehet abban, hogy cége vagy intézménye számára a legjobbkor és a legkedvezőbb 

feltételekkel vásárol gázt. 

GáZMOTOR-OpTIMAlIZáláS

Az áramtermelés kötelező átvételének törvényi szabályozása csak a szoftveresen megfelelően irányított kiserőművek 

működését teszik gazdaságossá. A gázmotorokat lehet hatékonyan és olcsón üzemeltetni, de ez korántsem 

automatikus, hanem szakértelmet és speciális eszközöket igényel. Cégünk több mint 70 kiserőmű tervezésében, kivi-

telezésében és üzemeltetésében szerzett tapasztalatot.
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Medicor Zrt. (Debrecen): Biomassza és gázüzemű kazánház létesítése összesen 800 kW teljesítménnyel, fűtési rendszerek 
korszerűsítése hőleadók szabályozhatóvá tételével, sűrített levegőt előállító kompresszor hulladékhőjének hasznosítása  
használati melegvíz készítésére. 
A megújuló energiaforrás hasznosításával évi 3000 GJ fosszilis alapú energiahordozó kerül kiváltásra.



esCo, önfinanszírozó beruházások

Az Energy-Hungary Zrt. kiemelt tevékenysége komplex energiahatékonysági projektek tervezése, 

kivitelezése és finanszírozása. 

Az úgynevezett ESCO -Energy Saving Contract- üzleti modell alapján cégünk saját költ-

ségén végez el beruházásokat, amelyeket partnereink hosszú távon, kizárólag az elért ener-

giamegtakarításból fizetnek vissza.

Ha nincs energiamegtakarítás, Ön nem fizet, mi vállaljuk a teljes kockázatot. 

A villamos- és fűtéskorszerűsítésből, illetve alternatív energiatermelő módszerek alkalmazásából 

álló projektek megvalósításával Ön beruházás nélkül tud költséget csökkenteni, és a korszerű esz-

közök által nyújtott egyéb előnyöket élvezni.
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BERUHáZáS TÖRlESZTÉS

ÜGyFÉl KÖlTSÉGCSÖKKEnÉSE SIKERDíJ

energetikai
audit

Megtakarítási 
lehetőségek

listája

beruházási és 
Megtérülési

terv

finanszírozási 
és kivitelezési  

ajánlat

Megvalósítás Megtakarítás 
Mérése és

Megosztása



Miért bízzon Meg Minket?

Kérjük, keressen meg minket, szívesen ellátogatunk Önhöz egy díjtalan, minden kötelezettségtől mentes beszélgetésre!

Tapasztalt mérnökeink a helyszíni látogatás során felmérik a jelentősebb energiafogyasztó berendezéseket, megvizs-

gálják ezek hatásfokát, az aktív és passzív energiahatékonyságot. Feltárják az energiaveszteség okait és megoldást 

keresnek a hulladékenergiák hasznosítására.

Az általunk ajánlott megoldás egyetlen fillér kifizetése nélkül, kizárólag a jövőbeli energiamegtakarítás-

ból finanszírozva is akár 70%-os költségcsökkentést jelenthet!

• Hosszú távú partnerségben gondolkodunk, ezért csak sikerdíjat kérünk, fix díjazásunk nincs. 

• Teljes spektrum: mi nemcsak tanácsot adunk, hanem meg is valósítjuk. 

• projektjeink jelentős részét cégünk önállóan finanszírozza. 

• Szolgáltatótól független cégként működünk, ezért csak az Ön érdekeit tartjuk szem előtt. 

• Komoly tervezői, kivitelezői, engedélyezői háttérrel, ISO minősítésekkel és referenciákkal rendelkezünk.
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referenCiák

Zemplén Kalandpark 
(Sátoraljaújhely): 
napelemes rendszer telepítése: összesen 
132 db., egyenként 260 Wp teljesítményű 
napelem modul és 2 db. Fronius IG plus 
150 V-3 típusú inverter. A két rendszer 
30.000 kWh/év villamosenergiát termel, 
amely hozzávetőlegesen tíz családi ház 
éves fogyasztásának felel meg.

MERIAN Foods Kft. 
(Orosháza):   
Fűtés- és használati melegvíz készí-
tés korszerűsítése, leválasztása 
gőzrendszerről. 450 kW-nyi konden-
zációs kazánkapacitás beépítése, 
helyiséghőmérséklet-függő szabályozás 
kialakítása.

Tisza Automotive Kft. 
(Tiszaújváros): 
Fűtés- és használati melegvíz készí-
tés korszerűsítése, leválasztása 
gőzrendszerről, 800 kW-nyi konden-
zációs kazánkapacitás beépítése, 
helyiséghőmérséklet-függő szabályozás 
kialakítása.

Hungerit Zrt. 
(Szentes): 
Technológiai gőzvezeték korszerűsítése, 
szigetelése, kondenzedények cseréje, 
füstgáz hőhasznosító berendezés telepí-
tése, technológiai hulladékhő hasznosítása, 
fázisjavító berendezés telepítése.

Hotel Karos SPA 
(Zalakaros): 
Gázmotor csúcsidejű automata sz-
abályozása az épület fűtési és hűtési 
rendszeréhez, ezáltal a  villamosenergia-
termelés költségoptimalizálása.

Vép Város Önkormányzata:
 Három önkormányzati fenntartású épület 
energetikai korszerűsítése utólagos hom-
lokzati hőszigeteléssel, nyílászáró-cserével, 
a fűtésrendszer rekonstrukciójával, 
helyiséghőmérséklet-függő szabályozás 
kialakításával. A projekt az Európai Unió 
KEOp pályázati keretén belül valósult meg.
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referenCiák

Sopronkövesd Község 
Önkormányzata: 
Három önkormányzati fenntartású épület 
tetőfelületére került felszerelésre összesen 
121 db. Kyocera polikristályos napelem 
modul, ami SMA típusú invertereken 
keresztül csatlakozik a közüzemi hálózatra.

Besenyszög Község 
Önkormányzata:  
nyolc önkormányzati tulajdonú épület 
energetika korszerűsítése: homlokzati 
és födém hőszigetelés, nyílászáró-csere, 
fűtéskorszerűsítés, illetve négy intézmény 
összesen 300 kW teljesítményű 
geotermikus fűtési rendszerének 
kiépítése.
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Nagykörű Község Önkormányzata: 
154 db. Kyocera 220 W-os modulból álló 
napelemes rendszer telepítése 33,88 kW 
teljesítménnyel, amely 3 db. Fronius IG 
plUS V-3 inverterrel kapcsolódik a közüze-
mi hálózathoz.

Nematech Kft. 
(Budapest):
Világításkorszerűsítés és fázisjavító 
berendezés telepítése. 

Lajoskomárom Község Önkormányzata: 
41,5 kW teljesítményű napelemes rendszer kiépítése az általános Iskola és az Egész-
ségház villamosenergia szükségletének ellátására. A szolgáltató villamos hálózatához 
kétirányú mérővel kapcsolódó rendszer évi 44.000 kWh villamosenergiát termel, amely 
hozzávetőlegesen az összfogyasztás  95%-a.



általános Gépipari és Műanyagfeldolgozó Kft.
Berekhús Zrt.
Biropharma Kft.
BorsodChem Zrt.
Continental Dohányipari Zrt.
D.A. Roth Kft.
DIADAl Zrt.
Dózsa Mezőgazdasági Zrt.
Dynamic Technologies Hungary Kft.
EDF DÉMáSZ Zrt.
Első Magyar CURlInG Kft.
Érsekcsanád Község Önkormányzata
Fóliaplast Kft.
FőGáZ Zrt.
Friesland Campina Hungária Zrt.
Gici Tej-Tejtermék Kft.
Gyémánt út Buddhista Közösség
Gyulahús Kft.
Halmi Gazdász
Hans pausch Hungária Kft.
ICOpAl Szigetelő-, Fedéllemezgyártó és Értékesítő Kft.

IMMO-RApID Kft.
Kaposvári nyomda Kft.
Kecskeméti Konzerv Kft.
Kenderes Városi Önkormányzat
KÖZCSAT Kft.
lKH leoni Kft.
Mediaworks Kiadó és nyomda Kft.
MEZ Crafts Hungary Kft.
Mü-Gu Kft.
MVM partner Zrt.
nagykörű Község Önkormányzata
napsugár Trade
nilfisk-Advance Termelő Kft.
pEST-CEnTER Kft.
Riverside Apartmanok Társasház
Salgglass Zrt.
Seregély Business Center Kft.
Sóskút Község Önkormányzata
Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. 
Teletál Ételfutár Kft.
Tompa Város Önkormányzata
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EnERGy HUnGARy EnERGETIKAI ZRT.

SZÉKHEly: 3526 MISKOlC, SZElES UTCA 67-69.

TElEpHEly: 1037 BUDApEST, KUnIGUnDA úTJA 76.

TElEpHEly: 1039 BUDApEST, pÜnKÖSDFÜRDő U. 52-54. (SElF STORE plAZA)

Tel.: +36 1 243 0059  |  info@energy-hungary.hu  |  energy-hungary.hu  

kapCsolat

tekintse meg honlapunkon megvalósult 
projektjeink részletesebb leírását!
energy-hungary.hu/referenciak
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