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Bemutatkozunk

EnergyHub

Referenciák számokban:

➢ EnergyHub ~ 80 fő létszám

➢ 450 energetikai 

szakreferens ügyfél    

Áram: 5.000 GWh/év;  

Gáz: 1,3 milliárd m3/év

➢ 430.000 GJ és több mint 

200 db EKR audit

➢ 250 ügyfél energia 

beszerzése (~ 1.500 

GWh/év)

➢ 2.300 db villamos almérési 

pont (150 ügyfél)



EKR elsődleges és másodlagos piaci kereskedés – digitalizáció a kulcs!

1. 2023. évi EKR kötelezettség ~ 1.800.000 GJ, míg 2024. évi ~ 2.900.000 GJ VAGY akár ~ 5.800.000 GJ

Átlag 1.400 GJ/projekt → 2023. évben min. 2.000 db HEM készül, míg 2024-ben min. 4.000 db!

2. IT rendszereink – segítenek a nagy mennyiségű projektek lekezelésében!

✓ iNTENS rendszer

➢ Energetikai szakreferensi adatok – főmérős fogyasztások, lekötött teljesítmények, riportok, stb.

➢ Almérős adatok – villamos, hő és gáz

✓ Workflow Management System (WMS) – back office, energetika és sales támogatás

✓ Minitőzsde platform 

➢ áram és gáz beszerzési aukciós felület → 350 db/év szerződés → több mint 3.500 db ajánlat/év!!

➢ EKR GJ beszerzési aukciós felület → 157 db (~ 20 %) energiakereskedői együttműködés

Mindegyik rendszer egymással kommunikál + mindegyiknek saját felhasználói és back office felülete van.



EKR Minitőzsde platform

1. Energiakereskedőkkel együttműködési szerződéskötése – Minitőzsde használati engedély

2. Végső felhasználókkal szerződéskötés az EKR GJ eladásokra, majd a projektek feltöltése a Minitőzsdére

3. Energiakereskedők a Minitőzsde felületen (online „ügyfélkapun”) keresztül EKR projektekre tudnak licitálni 

vagy EKR GJ-okat vásárolni

4. EKR adás-vételi szerződések megkötésében operatív közreműködés

➢ jogi, műszaki, pénzügyi és szakmai támogatás

➢ ekr.mekh.hu felületen a GJ-ok átruházása

5. Papírmunka (TIG, számlázás, archiválás, stb.)



EKR piaci kereskedés kihívásai

1. Több mint 800 db kereskedő van az EKR piacon (túl sok a kötelezetti szereplő)

2. Üzemanyagkereskedők többsége nem vagy korlátozottan ért az IT rendszerekhez

3. EKR GJ vásárlások többsége elsődleges piacon kötődik, „másodlagos piacot” csak nagyobb kereskedők használják

4. IT fejlesztések költségesek, időigényesek és bonyolultak → közel 100 paramétert szükséges 1 projekttel kapcsolatban 
rögzíteni

5. EKR GJ adás-vételi feladatok bonyolultak

➢ Projektek felkerüljenek az aukciós rendszerbe → Felhasználók idegenkednek az IT rendszerektől, illetve a 

nagyobb cégek jogi és adminisztratív okokból kerülik az online kereskedést

➢ Kereskedő belépjen a felületre és licitáljon

➢ Folyamatos és operatív egyeztetések a vevő és eladó között 

6. „Energetikai Auditori és tanácsadói társadalomnak” nincs elég ideje az összes igényt feldolgozni.                            
10 db Auditor cég dolgozza fel az EKR piac 95 %-át.

7. EKR jogszabályi környezet folyamatosan változik.



Köszönöm 
a figyelmet!

Rácz Attila

Partner, Kereskedelmi igazgató

racz.attila@energyhub.hu

+36 70 376 9185

mailto:Racz.attila@energyhub.hu
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