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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
ENERGETIKAI FEJLESZTÉS A FISH FARM KFT. TELEPHELYÉN 

 

Európai Uniós forrás segítségével energetikai fejlesztés megvalósítására került sor a FISH FARM 
Szabadidő Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.  Zsennyén található telephelyén, a GINOP-
4.1.4-19-2020-01745 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020   GINOP-4.1.4-19 megújuló energia 
használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása című 
pályázati kiírására benyújtott projekt 3,6 millió Forint támogatásban részesült. 
 
A FISH FARM Szabadidős Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.-t 2003-ben alapította két 
magánszemély (Goldmann Tamás és Németh Krisztián), a tulajdonosi kör azóta nem változott. A vállalkozás 
főtevékenysége az egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység. A vállalkozás a zsennyei Fish Farm 
Horgásztó üzemeltetője, mely tavat egy agyagbányából fejlesztették. A horgásztó folyamatos fejlesztések 
megvalósításának eredményeképpen ma már 3 tóegységgel, rendezett kaviccsal kialakított gépkocsi 
parkolóval várja a vendégeit. A parton gondozott út vezet körbe, padokat asztalokat biztosítva, kényelmes 
horgászhelyeket kínálva minden horgász és vendég részére. A gyerekek számára játszópark, füves 
focipálya biztosít szórakozási lehetőséget. A horgásztó szolgáltatásainak folyamatos bővítésével a központi 
épületben 100 m2-es saját büfé, emellett horgászcikk, csali várja az ide látogató, pihenni vágyó 
vendégeinket. Szükség esetén horgászfelszerelések is bérelhetők. A vendégek 1-2 napos elszállásolására 
is van lehetőség a horgásztó területén, melyet 9 db faház biztosít, emellett a vendégek kényelmét szolgálja a 
helyszínen található vizesblokk (férfi-női zuhanyzó, mozgáskorlátozott zuhanyzó) is. A vállalkozás 
megbízhatóságával, pontosságával és elérhetőségével (a horgásztó az év 365 napján üzemel) biztosítani 
tudja piaci előkelő szereplését és ismertségének folyamatos, fokozatos növelését. 
 
A kedvezményezett neve: FISH FARM Szabadidő Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. 
A projekt címe: Energetikai fejlesztés a Fish Farm Kft. telephelyén 
Megvalósítás helyszíne: 9766 Zsennye, 012/4 hrsz. 
A beruházás megvalósításának ideje: 2021.05.03-2021.11.08. 
Beruházás összköltsége: 6.538.125 Ft 
Elnyert, szerződött támogatás összege: 3.595.968 Ft 
Támogatás mértéke: 54,999989 % 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A fejlesztés célja a Fish Farm Szabadidős Szolgáltató, Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. telephelyének 
energetikai fejlesztése volt. A beruházás keretében az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor: 
 
-22,125 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése 
 
A telepített napelemek típusa és mennyisége: 
-LINGi Solar LR4 60HPH-375M monokristályos napelem / 59 db 
 
A telepített inverterek típusa és mennyisége: 
-SolarEdge SE 25k háromfázisú, transzformátormentes Smart inverter / 1 db 
-SolarEdge P801-4RN4MRYL optimizer 2 db 60 cellás modulhoz / 30 darab 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A beruházás hatására az épület villamos energia ellátását csaknem 100 százalékos mértékben a napelemes 
rendszer elégíti ki, így elmondható, hogy a működésre a beruházás megvalósítása ugyan közvetlen nem 
hatással nem bírt, de az üzemi költségét csökkentette.  
 
A fejlesztéssel érintett épület a vállalkozás telephelye volt, mely a vállalkozás által üzemeltetett Fish Farm 
Horgásztó területe. 
 
A telephelyen található épület a büfé és terasz épülete, melynek tetőszerkezete megfelelt a felhívásban 
előírtaknak, így a napelemes rendszer ezen került elhelyezésre. 
 
A projekt megvalósítása során a vállalkozás problémába nem ütközött, a megvalósítás zökkenőmentesen 
zajlott. 
 
Összességében a működési költségek optimalizálása valósult meg. A beruházás az épület értékét növelte, a 
pénzügyi mutatókat javította, s már középtávon biztosítja az alapot a következő beruházások és fejlesztések 
megvalósításához. 
 
További információ kérhető: 
 
Goldmann Tamás 
goldmann.tamas75@gmail.com 
+36 20 226 9406 


