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Közel egy évtizede indult útjára a CYEB 
Csoport első vállalata, azzal a vízióval, hogy 
a komplex energetikai megoldások piacán 
meghatározó szereplővé váljon. A CYEB 

Csoport ma már hat európai országban és a 
délszláv térség valamennyi országában jelen van 
leányvállalataival, illetve mérnöki szolgáltatásaival.

A CYEB dinamikusan fejlődő nemzetközi vállalatként 
olyan komplex költségcsökkentő megoldásokat nyújt 
partnereinek, amelyekkel az általuk felhasznált ener-
gia mennyiségét és árát mérsékelni tudják. Cégünk 
neve, a CYEB mozaikszó híven tükrözi küldetésün-
ket: „Cut Your Energy Bill”, azaz „Csökkentse ener-
giaszámláját!”.

A komplex energiahatékonysági programok megter-
vezése, létesítése, üzemeltetése rátermett műsza-
ki és gazdasági szakembereket igényel. A CYEB 
Csoport vállalataiban sikerült olyan munkakörnye- 
zetet teremtenünk, ami hatásosan segíti munkatár-
sainkat abban, hogy tehetségüket eredményesen 
kamatoztassák.

Az energiaszektor jelentős szereplőjeként azonban 
társadalmi felelősségünk is van. A CYEB közösségi 
szerepvállalásába szeretnénk betekintést nyújtani 
alábbi kiadványunkkal. Reméljük, hogy az általunk 
útjára indított „jó energia” évről évre többeket tölt 
fel, és idővel az élet minél nagyobb területét hatja 
át, lehetővé téve, hogy mindenki kibontakoztathassa 
tehetségét.

Szebeni Márton
tulajdonos, ügyvezető igazgató
CYEB Csoport

2016-ban a CYEB Csoport
több mint 20 millió forintot költött 
társadalmi felelősségvállalási  
programokra.
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A CYEB által nyújtott komplex szolgáltatás 
egyedülálló a hazai piacon, emellett nem- 
zetközi szinten is egyre inkább meghatá-
rozó: a dinamikusan fejlődő vállalatcsoport 

Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, 
Csehországban, Ausztriában, Németországban 
és immár a délszláv országokban is jelen van. A 
cégcsoport forgalma és eredménye minden évben 
stabilan növekedett, a bevétel 2016-ban meghalad-
ta a 100 millió eurót. 

A CYEB ügyfélköre elsősorban azokból a közepes 
és nagy fogyasztókból áll, melyek üzletmenete vagy 
folyamatos megvilágítást igényel, és/vagy olyan 
gyártási kapacitással rendelkeznek, illetve olyan 
szolgáltatási szektorban tevékenykednek, ahol a 
működéshez állandó és legalább 100 MWh éves 
energiafelvételre van szükség. Szolgáltatásainkkal 
különböző gazdasági szektorok számos meghatározó 
vállalatát támogatjuk.

» Több mint 1500 szerződött ügyfél 2016-ban 

» Közel 2500 ügyfél energiarendszerének  
 alapos ismerete a CEE régióban 

» 35 GWh energiamegtakarítás 2016-ban  
 az energiahatékonysági projektjeinknek  
 köszönhetően 

» 2016-ban 40 000 LFL ekvivalens  
 élettartamának meghosszabbítása  
 25 százalékkal világítástechnikai  
 optimalizációs megoldásainknak  
 köszönhetően

Hazai tudás – nemzetközi színtéren

25%



A mérnöki kompetencia, az energiakeres- 
kedelemben felhalmozott tapasztalat,  
a folyamatos nyitottság az üzemeltetett 
rendszerek hatékonyságának növelésére,  

a technológiai trendek folyamatos nyomon követése, 
a beszállítói hálózat dinamikus fejlesztése és a part-
neri szemlélet a CYEB-et unikális piaci szereplővé 
emelte. Az egyre hatékonyabb energiagazdálkodás 
érdekében elsődlegesnek tekintjük a folyamatos in-
novációt, hiszen ezzel egyaránt jót teszünk a környe-
zetnek, a vevőknek, valamint a gazdaságnak. 

Kutatás-fejlesztési projektjeink közül kiemelkedik a 
YULE energiahatékony lámpacsalád kifejlesztésé-
re irányuló projekt, amelynek keretében a CYEB 
Energiakereskedő Kft. és az Óbudai Egyetem 
konzorciumban együttműködve speciális, extrém 
ipari működési környezetre fejlesztett ki hatékony 
világítási megoldásokat. Magyarország számára, a 
gazdaság dinamikus fejlődése szempontjából is ki-
emelt jelentőséggel bír a nagy energiahatékonyságú, 
energiatakarékos technológiák használata, hiszen az 
energiahatékony termelési folyamatok nagyban hoz-
zájárulnak a termékek versenyképes előállításához.

A CYEB cégcsoport az elmúlt évtized során egye-
dülálló tapasztalatokra tett szert az ipari ügyfelek 
számára bevezetett energiafelhasználás-optimali-
zálási megoldások területén. A piaci rések igényeinek 
és a kínálati oldal hiányosságainak feltérképezését 
követően egy olyan új lámpatest család specifiká-
lására és megtervezésére került sor, amely szél-
sőséges működési környezetekben is üzembiztos, 
költséghatékony megoldást biztosít az ipari felhasz-
nálók számára. 

Innovációs és környezetvédelmi szempontból is 
kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk az egyedi terve-
zésű, a füstgázenergia újrahasznosításához kap-
csolódó projektünket, amelyet egy közel 2000 lakás 
fűtését és melegvíz ellátását biztosító távfűtőműben 
valósítottunk meg. Az általunk egyedileg tervezett és 
installált hővisszanyerő rendszer segítségével évente 
~120.000 Nm3 földgáz takarítható meg. Az éves 
CO2-kibocsátás-csökkenés 238 t. Mindezeken túl a 
kondenzációval a „savas esőnek” nevezett konden-
zátumot kiválasztjuk és egyszerű, költségkímélő esz-
közökkel tökéletesen közömbösítjük, ezért mintegy 
190 kg/h 3-4 pH értékű csapadék káros hatásától 
mentjük meg a települést.

Fókuszban a mérnöki megközelítés



A belső energiaforrás –  
az innováció kulcsa az ember

Az innováció, a sikeres üzletmenet és a stabil 
vállalkozás egyik legfontosabb eleme maga 
az ember. Minden pozícióra körültekintő-
en választjuk ki a megfelelő munkatársat, 

hiszen a megbízható és hatékony működéshez a 
feladatait kellő motivációval és maximális odafigye-
léssel végző munkatársak nélkülözhetetlenek. 

A CYEB kétszintű szervezeti felépítése lehetővé 
teszi, hogy munkatársaink maximálisan kibontakoz-
tathassák képességeiket, és saját területükön az 
élethosszig tartó tanulás jegyében folyamatosan 
fejlődhessenek. Emellett modern munkakörnyezetet, 
szakmai továbblépési lehetőséget, vonzó juttatási 
rendszert, valamint egészségügyi szűrést is biztosí-
tunk munkatársaink számára.

A CYEB csapata az energia megőrzését nemcsak  
a technológia és a folyamatos innováció által, de aktív 
életvitelével is támogatja, így például a munkatársak 
önálló kezdeményezéseinek felkarolásával, mint ami-
lyen a Tatai Minimaraton, az Ultrabalaton vagy épp a 
Balaton-átúszás. Munkatársaink ebben is komolyan 

veszik a kihívásokat: a 33. Tatai Minimaratonon két 
csapattal vettünk részt, a 41 között két csapatunk 
a 6., illetve a 13., helyet szerezte meg. Munkatársa-
ink már megtervezték a 2017. évi versenynaptáruk 
főbb eseményeit is. A Tatai Minimaraton immár 
hagyományos versennyé válik, csakúgy mint a Ba-
laton-átúszáson történő részvétel. Új kihívás lesz a 
triatlonváltó és mindenekelőtt a 220 km-es XI. NN 
Ultrabalaton verseny, amire a CYEB csapat már be 
is adta a nevezését. Az energiával való feltöltődést 
további munkatársi kezdeményezések is szolgálják, 
folytatódnak a családi túrázások Ausztria hegyei 
közözött, illetve Erdélyben a Bihar-hegységben.



Növekvő társadalmi szerepvállalás

A matematika-  
és fizikaoktatás támogatása

Energiahatékonysági verseny 
támogatása

Mint gyorsan fejlődő vállalat, a CYEB tár-
sadalmi szerepe, felelőssége is fokoza-
tosan bővül: fontosnak tartjuk a helyi 
kezdeményezések támogatását, a jövő 

generáció képzését, valamint az akár határon is 
átívelő programokat. Akárcsak az energiahatékony- 
ság esetében, a megtérülés itt is több éves távlatban 
értelmezhető, így célunk az általunk felkarolt ügyek 
folyamatos, hosszú távú támogatása.

Tudatos üzletpolitikánk mellett a kiemelke-
dő felkészültségű szakembergárdánk tette 
lehetővé, hogy egy tehetséges magyar 
mérnökcsapatból álló helyi kezdeménye-

zés mára jelentős nemzetközi energetikai vállalattá 
válhasson. Ezért kulcsfontosságúnak tartjuk a jövő 
szakembereinek folyamatos képzését, a tehetségek 
felkutatását és támogatását, valamint az innovatív 
megoldások széles körű alkalmazását az oktatásban. 
Akárcsak a CYEB, a Matek Oázis csapata is komplex 
szemlélettel közelíti meg a természettudományos 

tantárgyak népszerűsítését: a legmodernebb  
videós tananyagokon keresztül már több ezer diák 
érdeklődését keltette fel a matematika és fizika iránt. 
A Matek Oázis innovatív és elkötelezett fejlesztője  
a természettudományos tárgyaknak. A CYEB rend-
szeres éves támogatásával válik lehetővé a fizika 
tantárgy videós tananyagának kifejlesztése és az 
oktatók Tanári Klubjának hosszú távú működtetése. 
A pénzbeli támogatáson túl a CYEB munkatársai 
szakmai támogatást is nyújtanak a Matek Oázis 
részére.

Kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy az ener-
giahatékonyság kérdése, mint koncepció 
a vállalkozások működtetésének alapvető 
fókuszába kerüljön. Kiemelten támogatjuk 

azokat a kezdeményezéseket, amelyek teret adnak 
a vállalkozásoknak, hogy bemutathassák az ener-
giahatékonyság javítása terén elért eredményeiket.  
Az Év Gyára versenyt 2015-ben indította útjára a 

GyártásTrend technológiai magazin. A CYEB elköte-
lezett anyagi és szakmai támogatásával vált lehető-
vé, hogy 2016-ban az Év Gyára verseny Energiaha-
tékonysági kategóriával bővüljön, hangsúlyozva azt 
az irányvonalat, hogy a termelési folyamatok egyik 
lényeges eleme kell, hogy legyen az energia hatékony 
felhasználását célzó folyamatos menedzsmenttevé-
kenység. 



A hazai sport támogatása

Határokon átnyúló hagyományőrzés

Ipartörténeti értékek megmentése

A CYEB első komoly sikereit hazai pályán érte el, 
egy rendkívül motivált és szorosan együttműködő 
csapattal. Tapasztalatból tudjuk, hogy az üzleti célok 
elérésében legalább olyan fontosak a megfelelően 

időzített passzok, mint a bravúros gólok. A sport olyan „jó ener– 
giát” közvetít, amely az élet minden területén érezteti pozitív 
hatását, ezért a CYEB örömmel és hosszú távon támogatja  
a budakalászi felnőtt férfi kézilabdacsapatot. Az NB I/B  
élmezőnyben szereplő csapat mérkőzéseit munkatársaink  
családtag jaikkal együtt rendszeresen látogatják és lelkes  
szurkolásukkal további támogatást nyújtanak a sportolóknak.

Nemcsak az üzleti működést tekintve lépte át a CYEB a 
földrajzi határokat: a határon túli, hagyományőrző és egyben 
-teremtő kezdeményezések támogatása is kiváló lehetőség 
arra, hogy a „jó energia” a határokon is átíveljen. A Székely 
Vágta lelkes támogatójaként hangsúlyt kívánunk adni a hagyo- 
mányőrzésnek, a magyar értékek megbecsülésének.

Az energiagazdálkodás szorosan összefügg az ipar fejlődé- 
sével, hiszen a legnagyobb energiaigénnyel már a kezdetek-
től a gyártó szektor rendelkezett. A magyar ipartörténeti 
kincsek megmentésének egyik fontos mérföldkövének tartjuk 
a Császári és Királyi Haditengerészet által üzemeltetett, 
1918-ban az Adriai-tengeren elsüllyedt SMS Szent István 
csatahajó maradványainak feltárását. Az első világháború-
ban bevetett Tegetthoff-osztályú hajó feltárását a CYEB 
már a kezdetektől, 2008 óta támogatja. A 2018-as jubileumi 
évfordulóra tervezett merülést pedig kiemelt projektként 
kezeli a vállalat.
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