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Rólunk
Cégünk jelenlegi formájában 2014 óta foglalkozik villamosipari tervezéssel, 
kisfeszültségű villamosenergia-elosztó és vezérlőszekrények gyártásával, 
épület- és ipari villamossági rendszerek tervezésével, továbbá kis- és 
középfeszültségű erősáramú, valamint tér- és közvilágítási hálózatok 
tervezésével is.

Cégünk

Kiterjedt partnerkapcsolatokkal rendelkezünk, ahol társaságunk hosszú távú 
piaci stratégiájában elsőrendű jelentőséggel bír a stabil, visszatérő 
megrendelőkör megtartása, és az új megrendelők megnyerése. Üzletfeleinkkel 
mindig hosszú távú kapcsolatokra törekszünk, és őszintén reméljük, hogy a 
jövőben Önöket is PARTNEREINK között köszönthetjük.

Partnerek

Dinamikusan fejlődő cégünk az ország egész területén vállalkozik. 5 fő állandó 
munkatárssal rendelkezünk, melyek mindegyike villamosmérnöki illetve 
felsőfokú végzettséggel és nyelvtudással (angol, francia és olasz) rendelkezik. 
Képzett, sokrétű tapasztalattal bíró kollégáink és alvállalkozó partnereink 
magas műszaki színvonalú teljesítményt biztosítanak valamennyi 
szakterületen.  

Fejlődés



Vállalkozásunkban a jövőkép és az értékek rendkívül fontosak a számunkra.

Felelősséggel tartozunk az alkalmazottaink felé, de a társadalom felé is, amelynek 
közösségében vállalkozóként részt veszünk.  Megbízhatóság, innováció és 
fenntarthatóság, társadalmi, környezetvédelmi és kulturális felelősségvállalás, ez a 
Fénykód Energia Kft értékrendje. Ezen értékek egyesítik dolgozóinkat is, és ezen 
értékek által vagyunk képesek egy stabil és megbízható csapatot alkotni. 

Értékeink



Társadalmi és 
kulturális 

felelősségvállalás

Azt jelenti számunkra, hogy tartjuk a 
szavunkat, azaz azt mondjuk, amit 

teszünk. Abban hiszünk, hogy ez az 
egyik legfontosabb alapja a 

hosszútávú sikeres 
együttműködésünknek jelenlegi és 

leendő partnereinkkel. Megbízhatóság 

Fenntarthatóság

Innováció

Az élet és a 
környezet védelme

Felelősséget vállalunk 
önmagunkért, vállalatunkért és 

a környezetünkért most és a 
jövőben is. 

Cégünk támogatja a 
hazai sport-, és kulturális 

élet meghatározott 
képviselőit, és azok építő 
jellegű, egyedi társadalmi 

kezdeményezéseit, 
amelyek hozzáadott 
értéket teremtenek.

Azt jelenti számunkra, hogy 
teret teremtünk az új 
javaslatok és ötletek számára, 
és céltudatosan részt veszünk 
a villamosipar jövőjének 
alakításában.

Fontos számunkra az egészség és a 
jól-lét mind a munkahelyen és azon is 
túl. Támogatjuk a környezet- és 
családbarát megoldásokat, 
környezettudatosan működünk. 



Víziónk 2025
A Fénykód Energia Kft „Víziónk 2025” jövőképe vázolja mindazon 
törekvéseinket, melyeket cégünk 2025-ig el kíván érni. A vállalati filozófiánkban 
megalkotott értékeink mentén, a jelenlegi kutatás-fejlesztési projektjeinkben 
szerzett tapasztalatokat és tudást felhasználva egy olyan innováció orientált 
nemzetközi vállalatot építünk, amely a maga nemében az általa létrehozott 
termékeivel egyedülálló a világban. Olyan termékeket és szolgáltatásokat 
hozunk létre, melyekkel nagyban segítjük az emberi élet és a természeti 
környezet megóvását, és a tudatosság eszméje mentén történő fenntartható 
fejlődést. Kiemelten fontos számunkra a társadalmi felelősségvállalás, hogy 
tevékenységünkkel támogathassuk mindazon embereket, társadalmi 
szervezeteket és csoportokat, akiknek céljai megegyeznek társaságunk 
céljaival. 
  
Társaságunk kiemelt prioritásként kezeli, hogy munkatársai számára kellemes, 
biztonságos, inspiráló munkahelyi körülményeket és atmoszférát teremtsen. A 
Fénykód Energia Kft. elkötelezett a felelős munkáltatói koncepció gyakorlati 
megvalósításában, széleskörű jóléti szolgáltatásokat biztosít munkavállalóinak, 
hozzájárulva ezzel egy vonzó, fenntartható és családbarát munkahely 
kialakításához.



Tevékenységeink

A tevékenység átfogóan felöleli a 
0,4 kV-os erőátviteli, továbbá a 
gyengeáramú ill. épületfelügyeleti 
rendszerek elosztó-
berendezéseinek szerelését.

Villamos elosztó-
berendezés gyártás

Erősáramú villamos hálózatok, 
rendszerek (35 kV-ig), köz- és 
térvilágítási hálózatok, megújuló 
villamos energetikai rendszerek 
és megoldások tervezésével 
foglalkozunk. 

Villamosipari 
tervezés

Energetikai 
szakreferensi feladatok

Kutatás + Fejlesztés 
Innováció

Cégünk energetikai 
szakreferensi tevékenységgel is 
foglalkozik, illetve a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokat is 
elvégzi. 

Cégünk K+F tevékenységével 
lefedi a teljes innovációs 
folyamatot az alapkutatásoktól a 
piacképes termékek és 
szolgáltatások fejlesztéséig.



Irodaházak, 
gyártócsarnokok 

üzletházak, autószalonok 
és számos intézmény 
teljes körű elektromos 

munkáinak tervezésével 
foglalkozunk. 

Villamosipari 
tervezés



FŐBB REFERENCIÁK:
• ZalaZone terepi eszközök villamos energia ellátása 

• BMW Manufacturing Hungary Kft. gyár, Debrecen 

• SK Batteries Akkumulátor gyártóüzem, Komárom 

• Arconic-Köfém Kft., Kompresszorház és gyártócsarnok, Székesfehérvár 

• Borsodchem Zrt., Kazincbarcika 

• Videoton VEAS gyártócsarnok  

• ARSC Székesfehérvár, multifunkciós kosár-kézilabda csarnok 

• Sopron és Kaposvár Pláza villamos felújításának terve 

• Csatári Plast Gyártócsarnokok, Nemesvámos 

• Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár  

• Trianon Múzeum, Várpalota 

• Monor-Monorierdő 16db 500kW-os napelempark





Villamos elosztó-
berendezés
TERVEZÉS, GYÁRTÁS, FELÚJÍTÁS

A tevékenység átfogóan felöleli a 0,4 kV-os erőátviteli, 
továbbá a gyengeáramú ill. épületfelügyeleti rendszerek 
elosztó-berendezéseinek szerelését. Megrendelői 
igényektől és a tervektől függően ütemezzük a gyártást, 
figyelembe véve a mindenkori kapacitásainkat. Az 
alkatrészek és a modulok beszállítói folyamatosan 
felülvizsgáltak és minőségileg ellenőrzöttek. 

Főbb partnereink: 

Sonepar Magyarország Kft, Schneider-Electric Zrt, Eaton 
Industries Kft, Omron Electronics Kft.) 

A berendezés-gyártás előkészítéseként az elosztókról 
gyártmány tervet készítünk, hogy a gyártás minél 
hatékonyabban történhessen, és a későbbi félreértések 
elkerülhetők legyenek.  A gyártást végző dolgozóink és 
alvállalkozó partnereink rendelkeznek a megfelelő 
képzettséggel és tapasztalattal . Eszközeinket 
folyamatosan ellenőrizzük és karban tartjuk, illetve 
fejlesztjük.



FŐBB REFERENCIÁK:
• Arconic-Köfém Kft., Székesfehérvár 
• Csatári Plast Kft., Nemesvámos és Herend 
• Paks Stadion elosztó-berendezések gyártása 
• Energép Kft., Székesfehérvár 
• Videoton Holding Zrt., Ipari Park Vállalat, 

Székesfehérvár 
• 500kW-os naperőművekhez elosztó-berendezések 

gyártása 
• OTP Ingatlan Zrt., Iroda bérlemények 

kialakítása,Sonepar Magyarország Kft. részére 
• Magyar Tudományos Akadémia, elosztó-berendezések 

cseréje



ENERGIAELLÁTÁS
Megújuló energia

Középfeszültségű erőátviteli rendszerek, energiaellátó rendszerek és transzformátorállomások, 
HMKE valamint naperőművek, illetve a hozzá kapcsolódó irányítástechnikai rendszerek 
tervezésével és kivitelezésével is foglalkozunk. 



Fénykód Energia Kft. 
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. 
Panorama Offices 

Tel.: +36 30 496 8335  |  Email.: furesz.tibor@fenykodenergia.hu 

www.fenykodenergia.hu

Elérhetőségeink

Vegye fel velünk 
a kapcsolatot!


