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COMPANY
DATA
CÉGES ADATOK

ENGIE Hungary
Ltd.
ENGIE
Magyarország
Kft.

Székhely:
1191
Budapest,
ÜllőiBudapest
út 206.
Seat: 206,
Üllői
road, 1191
Tax number:
12348356-2-43
Adószám:
12348356-2-43
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VILLAMOS
ENERGIA
ELECTRICITY

5 GWh - 10 GWh

5

ENERGY
BY SUB-FIELD
ENERGIA
RÉSZTERÜLETENKÉNT

3

NATURAL GAS
FÖLDGÁZ

over
2 000 000 m3 fölött

6

4

DISTRICT HEATING
TÁVHŐ

3 400 GJ - 10 000 GJ

ENERGY BALANCE
ENERGIAMÉRLEG
Natural gas (92%)
Electricity (5%)
District heating (2%)

Activity (0%)

Building (100%)
Transport (0%)
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CO
OF CO2
2 EMISSIONS
FELHASZNÁLT
ENERGIA
USED ENERGY
KIBOCSÁTÁSA

25,712 tonna
tons
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OAK
EQUIVALENCE
TÖLGYFA-EGYENÉRTÉK

living trees
25,712 élőfa

The oak equivalence shows how many healthy oaks can neutralize the carbon footprint of energy use in
A tölgyfa-egyenérték megmutatja, hogy a 2019. év energia felhasználásának szén-dioxid
50 years in 2019.

kibocsátását hány egészséges tölgyfa képes semlegesíteni 50 év alatt.
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MUNKAVÁLLALÓK
SZEMLÉLETFORMÁLÁSA
ATTITUDE
FORMULATION
OF EMPLOYEES

Passiveelérés:
reach 100%
Passzív

Activeelérés:
reach 0 people
Aktív
fő

While raising awareness
of ourmunkatársaink
employees they were
provided
information
on the tájékoztatást
following topics
Szemléletformálás
kapcsán
az alábbi
témákban
kaptak


Corporate energy efficiency advice

Vállalati energiahatékonysági tanácsok
e-mobility, innovative insulation solutions, flue gas heat recovery and
utilization, inverter
split air
conditioning,
heat pump, hydraulic
adjustment,
e-mobilitás,
innovatív
szigetelési
megoldások,
füstgáz hő
kinyerés
roof cooling, solar system, condensation boiler, energy storage, pump
és
hasznosítás,
split repair
klíma, hőszivattyú, hidraulikai
installation,
energy inverteres
monitoring, phase
beszabályozás, tetőhűtés, napelemes rendszer, kondenzációs
kazán, energiatárolás, szivattyú beépítés, energiamonitoring,
fázisjavítás


Residential energy efficiency advice

Lakossági energiahatékonysági tanácsok
innovative insulation solutions, energy efficient heating control systems,
light bulb smart, e-mobility, selective waste collection, water use, district
innovatív
szigetelési megoldások, energiahatékony fűtésvezérlő
heating, smart city, energy monitoring, artificial forests, solar systems,
air conditioners, villanykörte
legislative changes,
prominent e-mobilitás,
dates
rendszerek,
kisokos,
szelektív
hulladékgyűjtés,
vízfelhasználás,
távfűtés,
okos
város,
energiamonitoring, mesterséges erdők, napelemes rendszerek,
klímaberendezések, jogszabályi változások, jeles dátumok

