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Bemutatkozás 
 

A Társaságot két magyar magánszemély tulajdonolja és vezeti. Társaságunk fő 
profilja energiaracionalizálási projektek előkészítése, szervezése, kivitele-

zése, amely során a megrendelő (elsősorban társasházak, lakásszövetkezetek, 
közintézmények) ingatlanjának specialitásaitól függően beszerelt eszközökkel gáz és/vagy 
elektromos áramot takarítunk meg. Ehhez kapcsolódóan nemcsak INGYENES műszaki, 

gazdaságossági és pénzügyi felmérést készítjük el ügyfeleink számára, hanem 
lehetőség szerint a banki finanszírozásban és a lehetséges magyarországi és uniós 
pályázatok igénybevételében is segítséget nyújtunk. 
 
 
 

Miért válasszon minket? 
 
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). 

Vállaljuk a távhőszolgáltatásról való teljes leválás megszervezését illetve kivitelezését, 

kombinálva nyílászárók cseréjével és külső homlokzat-szigeteléssel. 

Segítünk a Magyar állam és az Európai Unió által kihirdetett pályázatok és támogatások 
ügyintézésében. 

Teljeskörűen ellátjuk az ügyfeleink finanszírozási ügyintézését és a hitel/lízing 
konstrukció kialakítását.  

 
Ajánlott, fő beruházás típusok 

- Homlokzati és födém szigetelés 
- Nyílászáró csere 
- Kondenzációs-kazáncsere és kazánkorszerűsítés 
- Biomassza-kazán rendszerek (elsősorban faapríték) 
- Napelemes rendszerek tervezése és telepítése (50kW-ig) 
- Napkollektoros rendszerek kiépítése 
- Világításkorszerűsítés 
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Referenciáink 
 

1)  Városi Szolgáltató Zrt.  (2000 Szentendre, Szabadkai út 9.) 

    

1.1) Építészet: a szentendrei Városszolgáltató Zrt. központi épületének teljes homlokzati 
szigetelése, ún. ’’thermo-burok” kialakítása. A tető szigeteléséhez cellulóz alapú szigetelőanyagot 
használtunk fel, befújó technológiával. A homlokzati szigetelés 50%-ban újrahasznosított kőzetgyapot 
szigetelőanyagból készült. A tetőszerkezet átalakítása révén jelentősen lecsökkentettük a 
hőveszteséget és ezzel is hozzájárultunk az ún. ’’thermo-burok” kialakításához. 

  

1.2) Gépészet: CHP telepítés (hő- és áramtermelés), ill. kazánházi és fűtés korszerűsítés, 
faelgázosító rendszer kialakítása. Különleges technológia ilyen kis méretben (50kW – 1 MW). A 
faelgázosító kazán faaprítékkal vagy más biomassza fűtőanyaggal is működtethető.  
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1.3)  Napelemek telepítése: 24 db  
240 Wattos (max. kapacitású) panel 
elhelyezése ferdetetőre, Fronius 
inverterekkel, automatikus adat-
továbítás és adatfeldolgozással 
(megtermelt energia, működési adatok) 

1.4) Hibridkollektorok telepítése: 
12 db hibrid-kollektor (napelem és nap-
kollektor speciális elhelyezése függő-
eges felületre (kémény). A hőtermelés 
HMV készítésre és fűtésrásegítésre 
fordítódik.   

1.5) Fűtőmű (2000 Szentendre, Kálvária tér 26.) – Napelemek  telepítése -50kW:      .                   
A nyári időszakban tesztelésre kerülnek - egy részük vízhűtést kap, hogy összehasonlíthassuk a 
vízhűtés nélküli panelekkel. 200 db  250 Wattos (max. kapacitású) panel elhelyezése síktetőre, 
Fronius inverterekkel, automatikus adattovábítás és adatfeldolgozással (megtermelt energia,.).    

 

A szentendrei beruházás összes elemére vonatkozik: 

• Automata mérőrendszer, ami egy honlaphoz csatlakozik az on-line adatátvitelhez. 
• A honlap kitűnő marketingerővel bír, hogy megismertesse az energiahatékony beruházásokat 

a cégekkel és a fogyasztói rétegekkel. 
• Az ESCO-konstrukció (energia-megtakarításból fedezhető a beruházási költség egy része) 

mellett a beruházás lezárultával a tulajdonjog a szentendrei Városszolgáltató Zrt.-re száll át. 
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2)  Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, 
valamint a Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Kollégium komplex 
környezetbarát átalakítása és szemléletformáló kampánya a fenntartható 
viselkedésminták népszerűsítésére (KEOP-6.2.0/B/11.2011-0042) című projekt 
kivitelezési munkái (Debrecen, Szent Anna utca 20-26.) 

2.1) Homlokzati szigetelés: 
10cm-es polisztirol homlokzati 
szigetelés felhelyezése a teljes 
homlokzatra (1320 m2). 
Megőrizve az épület Bauhaus 
jellegét a párkányok és 
szemöldökök szigetelésen való 
kiépítésével, rekonstruálásával. 

 

 

 

 

 

 

2.2) Kazánázi korszerűsítés: kondenzációs kazáncsere és  kazánkorszerűsítés, 
kéményrekonstrukció.  (Vaillant ecoTEC plus – 120 kW –os kazánok 2db + 6db telepítése) 
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2.3) Nyílászárócsre: Műanyag nyílászárók beépítése. (K=1 – teljes ablakra) 

 
2.4) Födémszigetelés: Az 540 m2-es tetőfelület szigetelése és a padlástérben vízzáró réteg 
elhelyezése. 

 

2.5) Esővízbegyűjtés és újrafelhasználás: Begyűjtő csörendszer kiépítése, ill. egy 8 m3-es 
tartály beépítése a föld alá, mely begyűjti az esővizet és egy újonnan kiépített vízvezeték(strangon) 
keresztül biztosítja az iskola toalettjeinek vízöblítését, automatikus utántöltéssel.  
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2.6) Napelem és napkollektor elhelyezése: 20 m2 napkollektor (10 db) beépítése a tető egy arra 
alkalmas részén, ill. 12 db 1,72 kW-os teljesítményű napelem 12 m2 tetőfelületre való építése.  

 
2.7) Vízmentes piszoárok telepítése: 

 

 

 

 

 

2.8) Kerékpártároló kiépítése: Zárható ajtóval ellátott 33 db kerékpár elhelyezésére szolgáló 
fémtároló kiépítése. 

 

 

 

 

 

Átadási ünnepség – 2013.09.11 – Kósa Lajos Polgármester és Bosák Nándor Püspök 
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3)  Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent Gellért   
Diákotthon (6900 Makó, Szent István tér 14-16.) - Elnyert KEOP 5.5.0 pályázat. 

 

Tervezett beruházások – 2014.június-augusztusig: 

• Homlokzati szigetelés – az épület műemléki jellegének megóvása mellett (16cm 
poiisztirol szigetelés elhelyezése) 

• Kondenzációs kazáncsere és  kazánkorszerűsítés, kéményrekonstrukció – primer köri 
szabályozás kiépítése 

• Fűtésszabályozás kiépítése (szekunder-kör) 
• Födémszigetelés (20cm üveggyapot) 
• Nyilászárócsere (fa-nyílászárók, 2 rétegű,min. K=1 érték/teljes ablak) 
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4)  Zoborhegy téri társasház (1141  Budapest, Zoborhegy tér 8.) - Kondenzációs 
kazáncsere és  kazánkorszerűsítés, kéményrekonstrukció. 

 

- 2db Vaillant ecoTEC plus VU INT 1206/5-5 - 120kW-os falikazán beépítése (Meglévő 
kazánok és gépészet/szerelvények  bontása mellett) 

- Időjárás-függő szabályozás kiépítése, Szerelvényezés kiépítése (teljes primer-köri) 

- Kémény bélelés (tervezés és engedélyeztetés), Gázengedélyezési terv elkészítése 

és Főgáz engedélyeztetés    

 

 

5)  Bogár utcai társasház (1022 Budapest, Bogár u. 15.) -   Kondenzációs kazáncsere 
és kazánkorszerűsítés, kéményrekonstrukció (2 db 160 KW-os Vaillant ecoCraft állókazán) 

Beruházási elemek: – Zoborhegyi Társasházhoz hasonlóan. 
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Összeállított és beadott pályázataink 
 

6) Patrona Hungariae Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium (1092 Budapest, Knézich utca 3-13.)  

     6.1)  KMOP 3.3.3-13-2 pályázat – 50 kW-os Napelemes rendszer tervezése és pályázat  

     6.2)  KEOP-5.5.0/E/12 pályázat -  Kondenzációs kazáncsere (2 MW) és hőközponti 
korszerűsítés, csőhálózat szigetelése, síkkollektorok telepítése és rendszer kiépítése 

 

     Mindkettőhöz: Iskolaépület energetikai felmérése és javaslat kidolgozása  (pályázat, tervek 
készítése/kiegészítése, energiatanúsítvány és audit jelentés készítése). 

   7) Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon 

KEOP-4.10.0/E/12 pályázat – homlokzati szigetelés és nyílászárócsere  (műemléki jelleg 
megtartásával), födémszigetelés és 48 kW-os napelemes rendszer kialakítása  

 - Iskolaépület energetikai felmérése és javaslat kidolgozása  (pályázat, tervek 
készítése/kiegészítése, energiatanúsítvány és audit jelentés készítése). 
 

   8) KEOP 5.5.0/A és KEOP 5.5.0/B – önkormányzati épületenergetikai pályázatok  

-  Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (2 db pályázat – iskola épület, 2db      
óvoda épület, gazdasági épület, kultúrház és könyvtár, közösségi épület) 

 - Sárosd Nagyközség Önkormányzata (polgármesteri hivatal, óvoda, orvosi   
rendelő) 

 -   Maglód Város Önkormányzata  (polgármesteri hivatal) 

 -   Gánt Község Önkormányzata  (orvosi rendelő, óvoda) 

 -   Balatonszőlős Község Önkormányzata  (polgármesteri hivatal) 

     Épületek felmérése, fejlesztési javaslat kidolgozása (jellemzően: homlokzati és födém-
szigetelés, nyílászárócsere, kondenzációs kazáncsere és primer körikorszerűsítés,) 
épületenergetikai audit elkészítése, pályázat teljes körű összeállítása (műszaki, 
gazdaságossági és adminisztratív). 

  9) Budakalászi Sportcsarnok (Budakalászi 1861/21 - Omszk Park) – Sportcsarnok 
energetikai felmérése és javaslat kidolgozása. KMOP 3.3.3 USZT pályázat teljeskörű 
összeállítása (műszaki, gazdaságossági és adminisztratív). 

 10) British International School (1037 Budapest, Kiscelli Köz 17.) - Iskolaépület 
energetikai felmérése és javaslat kidolgozása. KMOP 3.3.3 USZT pályázat teljeskörű 
összeállítása (műszaki, gazdaságossági és adminisztratív). 

 11) Maglódi társasház (Maglód, 2234 Hargita köz 4.) – Födémszigetelés 

 12) Csömöri társasház (2141 Csömör, Csömöri  u. 32.) – Napkollektoros  rendszer 
kiépítése hőtárolóval. 


