
Épületenergetika, de hogyan?

Megoldások, és források vállalkozásoknak



Hol éri meg?
ahol magas a víz, villany és fűtési igénye a termelésnek

ahol magas a végtermék árában az energiaköltség

ahol a fix költségek jelentős része a rezsi

ahol nagy tereket kell befűteni, vagy  megvilágítani

ahol régi épületeket használnak

Mit nyerhet?
évi 50-60%-ot is megtakaríthat a fűtési költségein

növelni tudja a versenyképességét, és eredményességét a 
költségek csökkentésével

növelheti Ügyfelei elégedettségét



A számok nyelvén
OTP Ingatlan Zrt. – Pauler ház
18 lakásos luxus lakóépület homlokzati hőszigetelésének és
felületképzésének kivitelezése: 3374 m2 homlokzati, erkély és
födém szigetelése 2014 . szeptembertől decemberig.

Elért megtakarítás: Nem releváns (új épület)
Megtérülés: 4 év

Kempelen Farkas Szakképző és

Kollégium
2168 m2 homlokzati és 1792 m2 padlás és tető hőszigetelés,
123 db nyílászáró cseréje. Kivitelezés: 2015

Elért megtakarítás: 4,4 millió Ft
Megtérülés: 9 év

Városi Szolgáltató Zrt.
A 2013-as kivitelezés során 12 db hibrid napkollektort és 224
db napelemet telepítettünk on-line adatmenedzsment
kapcsolat kiépítésével, továbbá biomassza elgázosításon
alapuló erőművet helyeztünk üzembe, valamint 762 m2

homlokzati és 700 m2 tetőszigetelés valósítottunk meg.

Elért megtakarítás: 9,5 millió Ft
Megtérülés: 8 év

Svetits Katolikus Gimnázium, Kollégium

1320 m2 hőszigetelés megőrizve az épület Bauhaus jellegét, 2
db kazán korszerűsítése valamint 6 db kondenzációs kazán
telepítése, 540 m2 tetőfelület szigetelés, 8 m3-es
esővízbegyűjtő telepítése és toalett vízöblítéshez rendszer
kiépítése, valamint 22 db napelem telepítés. Kivitelezés: 2013

Elért megtakarítás: 6,2 millió Ft
Megtérülés: 6 év



Miből finanszírozható?
Csak 2015-ben 18 mrd Ft vissza nem térítendő támogatást írnak ki a hazai, 
elsősorban termelő KKV szektor energetikai fejlesztéseire!

Mire?

Külső hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére

Fűtési rendszer korszerűsítésére

Világítási rendszer korszerűsítésére

Kazánok cseréjére

Napelemek telepítésére

Más megújuló energiaforrás felhasználásának kiépítésére

Mikortól? 2015 szeptemberétől

Intenzitás? 40%

Támogatás? 20-250 millió Ft



Ami a támogatáshoz kell
Óriási lesz az érdeklődés, így a következőkkel aki nem rendelkezik nem is 
reménykedhet támogatásban:

Energetikai felmérés

Kiviteli tervek

Hatósági engedélyek

Megkötött vállalkozási/megbízási szerződések

Amiben tudunk segíteni
Energetikai szaktanácsadás nyújtása

A projekt teljes körű műszaki és pályázati menedzsmentje

Kivitelezési feladatok teljes körű megvalósítása



Indikatív ajánlatunk
Az elejétől a végig irányítjuk a projektjeit, hogy Ön továbbra is vállalkozása 
fő tevékenységére koncentrálhasson!

Feladatok Díjazás Eredmény

Sz
ak

ta
n

ác
sa

d
ás

Projektötlet egyeztetés

Személyes találkozó

Előzetes műszaki felmérés

Jogosultság vizsgálat (pályázathoz)

Nyerési esély meghatározása

Díjtalan

Választ kap, hogy a projektötlet:

Műszakilag megvalósítható-e

Mekkora költségei lennének

Mikorra térülne meg

Van-e esélye nyernie rá támogatást

Megéri-e Önnek?
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s Épületenergetikai felmérés

Energetikai szaktanácsadás

Műszaki költségbecslés

Pontos megtérülési elemzés

Pályázati jelentkezés menedzsmentje

Projekt Cash-Flow készítés

+ extra: gépbeszerzési pályázatkészítés

470 – 800 eFt
(Az épületek számától, és 
bonyolultságuktól függően)

2 évig érvényes statikai tervek

10 évig érvényes energetikai tanúsítványok

Pontos projektterv, és költségvetés

Beadott energetikai pályázat



Miért mi?
Nálunk a műszaki szakértelem és pénzügyi kompetencia egyaránt jelen van! 

A hagyományos energetikai eszközök mellett, a megújuló energiákat hasznosító berendezésekben is széleskörű 

tájékozottsággal rendelkezünk.

Lehetőséget biztosítunk akár közvetlen költségek vagy hitelfelvétel nélküli beruházásra is! 
Szolgáltatási szerződéskötés esetén (ESCO-konstrukció).

Minden lehetséges finanszírozási forráshoz való hozzájutását segítjük!
Ügyfeleink számára, lehetőség szerint a banki finanszírozásban és a lehetséges magyarországi és uniós pályázatok 

igénybevételében is segítséget nyújtunk.

Az elejétől a végéig irányítjuk, nem hagyjuk elveszni a rendszerben! 
A tervektől, a fórrászerzésen át a projekt sikeres zárásáig fogjuk Ügyfeleink kezét, irányítjuk a folyamatokat. Ennek 

érdekében felelős szakértői munkát végzünk, hogy megvalósítható projektek szülessenek.

PMP minősítés 
Szakértőnk rendelkezik a nemzetközileg elismert projektirányítási módszertan ismeretével, amely garantálja, hogy nem csak 

egy pályázati dokumentációs tudásra alapozzuk a projektirányítási ismereteiket, hanem nemzetközi sztenderdkre.



Hogyan tovább?
Amennyiben a bemutatottak alapján érdekli, hogy milyen lehetőségei vannak, 
kérdése van vagy bővebb tájékoztatót kér keresse fel tanácsadónkat egy 
személyes találkozó egyeztetésére:

Szabó Péter
peter.szabo@renesco.hu

+36 (20) 577 4031

mailto:peter.szabo@renesco.hu

