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1.  
1. Nyilatkozat 

Az alábbi havi szakreferensi jelentés megfelel az alábbi jogszabályokban és rendeletekben 

meghatározott irányelvek és adatszolgáltatási követelmények előírásainak és elvárásainak.  

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény 

végrehajtásáról 

- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, 

valamint az energia megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről . 

A havi jelentés a szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetnek az 

energia felhasználásának és energia  megtakarítással kapcsolatos feladatainak teljesítésére 

szolgál. A jelentés teljes egészében a kötelezett gazdálkodó szervezet energia fogyasztási 

és energia költség adatai alapján készülnek.  

A jelentés alkalmas arra, hogy az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22/C. 

§-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget a MEKH_ENHAT_VALLALAT ÁNYK 

adatlap útján teljesítheti.  

Ha a gazdálkodó szervezet energetikai szakreferenst vesz igénybe, az adatszolgáltatást az 

energetikai szakreferens küldi be a szervezet nevében.  Az adatszolgáltató az adatlap 

kitöltésével éves energiafelhasználásáról és az adott évben megvalósult 

energiahatékonyságot növelő intézkedéseiről ad tájékoztatást.  

- Nagyvállalat esetén első alkalommal 2017. június 30. (2016. évi adatok), majd ezt 

követően évente, június 30-a az előző évi adatokra vonatkozóan. A nagyvállalatnak 

nem minősülő, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet 

esetén első alkalommal 2018. június 30. (2017. évi adatok), majd ezt követően évente, 

június 30-a az előző évi adatokra vonatkozóan. 
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2.  
2. Adatszolgáltatás 

2.1. Adatszolgáltató szervezet  

Az alábbi adatszolgáltatást a Magyar Közút Zrt. részére készült, amely gazdálkodó szervezet 

szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként szolgáltat adatot.  

2.2. Energetikai szakreferensi tevékenységek  

A szakreferensi tevékenység keretében  az alábbi táblázatokban  „X” jelölésével megadott 

feladatok elvégzésre vállalkozott a szakrefe rens a szerződésben. 

Sorszám 
energetikai szakreferensi feladatok végrehajtott 

szolgáltatás 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. § (2) pontja alapján 

11 
figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az 
energiahatékonysági intézkedések megvalósítását, 

x 

12 
tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú 
és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára, 

x 

13 

közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében - az energetikai szakreferens 
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesít a 
tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult 
energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos 
energiamegtakarítási adatokról 

  

14 részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában x 

   

Sorszám 
energetikai szakreferensi feladatok Igényelt 

szolgáltatás 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontja alapján 

21 

az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít 
tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi 
energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, 
beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében, 

X  

23 
javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági 
fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban, 

X  

24 
ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, 
hatáskörébe utalt feladatokat. 

  

25 
gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési 
megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról, 

  

26 
szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás 
lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer 
kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében 

  



 

 

 
---- 
W:\ENERGETIKA\Energiahatékonyság\Energetikai szakreferens\2017\Szakreferens (2017)\Éves jelentés \JAvított_Halbritter\Magyar Közút Zrt éves szakreferensi jelentés 2017 1_3.docx

  

4 / 17 oldal 

2.3. Adatszolgáltató éves energiafelhasználása 

2.3.1. Energiafelhasználás részterületenként  

Az épület, tevékenység és szállítás  területeire (részterületek) vonatkozó fogyasztási adatok 2017. évre energiahordozónként a mért mértékegységekben illetve a 

MWh egységben. 

Energiahordozó megnevezése 
mérték- 
egység 

Épületek energia 
felhasználása 

Tevékenység energia 
felhasználása 

Szállítás energia 
felhasználása 

Teljeses energia 
felhasználás  

Teljeses 
fogyasztás 

    [mért mértékegységben]  [MWh] 

                          143 037     

Beszerzett villamos energia kWh 7 530 389 9 433 572 - 16 963 960 16 964 

Beszerzett hőenergia (származtatott) MJ 1 752 151 - - 1 752 151 487 

Földgáz 2H típus m3 2 898 061 - - 2 898 061 27 532 

PB-gáz (palackos illetve tartályos) kg - 39 056 - 39 056 499 

Benzin (E85 nélkül) liter - 879 632 - 879 632 8 269 

Gázolaj liter - 7 832 201 - 7 832 201 89 287 
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Az éves energiafelhasználás energiahordozókként százalékos megoszlásban [MWh] egyenértékre számolva.  

1. villamos energia – 11,9% 
2. hőenergia – 0,3% 
3. földgáz -19,2% 
4. PB gáz -0,3% 
5. benzin – 5,8% 
6. gázolaj – 62,4% 

 

1; 11,9% 

2; 0,3% 

3; 19,2% 

4; 0,3% 

5; 5,8% 

6; 62,4% 
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2.3.2. Energiafelhasználás [MWh] havi bontásban 

Havi bontásban a MWh értékre alakított havi fogyasztási adatok . Táblázatos ábrázolásban, illetve grafikonon havi bontásban.  

Energiahordozó 
megnevezése 

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 
Teljes energia 
felhasználás  

  [MWh] [MWh] 

                          143 037 

Beszerzett villamos 
energia 

1 713 1 409 1 479 1 332 1 362 1 408 1 301 1 326 1 276 1 355 1 447 1 556 16 964 

Beszerzett 
hőenergia 
(származtatott) 

108 94 67 29 4,6 - - - 0,3 36 67 82 487 

Földgáz 2H típus 7 452 4 702 2 539 1 655 540 113 107 115 331 1 541 3 423 5 014 27 532 

PB-gáz (palackos 
illetve tartályos) 

14 43 46 37 59 53 50 52 47 43 33 22 499 

Benzin (E85 
nélkül) 

558 683 659 626 900 820 796 776 759 778 571 342 8 269 

Gázolaj 10 158 6 504 5 081 5 647 9 161 8 334 7 571 8 599 7 908 6 986 6 330 7 009 89 287 
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2.3.2.1. Energiafelhasználás időbeni eloszlása  

A havi energiafogyasztás hónapon belüli megoszlása  [MWh] az egyes energiahordozók között.  
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A havi energiafogyasztás éven belüli megoszlása  [MWh] az energiahordozókként.  
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2.3.3. Primer energiafelhasználás  

Havi bontásban a MWhpe értékre alakított fogyasztási adatok. Táblázatos ábrázolásban, illetve grafikonon havi bontásban.  

Energiahordozó 
megnevezése 

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 
Teljes 

energia 
felhasználás  

  [MWhpe] [MWhpe] 

                                 168 610     

Beszerzett 
villamos energia 

4 283 3 523 3 699 3 329 3 404 3 519 3 253 3 316 3 191 3 386 3 616 3 891 42 410 

Beszerzett 
hőenergia 
(származtatott) 

136 119 84 36 6 - - - 0,4 46 84 103 614 

Földgáz 2H típus 7 452 4 702 2 539 1 655 540 113 107 115 331 1 541 3 423 5 014 27 532 

PB-gáz 
(palackos illetve 
tartályos) 

14 43 46 37 59 53 50 52 47 43 33 22 499 

Benzin (E85 
nélkül) 

558 683 659 626 900 820 796 776 759 778 571 342 8 269 

Gázolaj 10 158 6 504 5 081 5 647 9 161 8 334 7 571 8 599 7 908 6 986 6 330 7 009 89 287 
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2.3.3.1. Primer energiafelhasználás időbeni eloszlása  

A havi primer energiafogyasztás hónapon belüli megoszlása  [MWhpe] az egyes energiahordozók között.  

 

 

 

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

gázolaj

benzin

PB gáz

földgáz

hőenergia

villamos energia



 

 

 
---- 
W:\ENERGETIKA\Energiahatékonyság\Energetikai szakreferens\2017\Szakreferens (2017)\Éves jelentés \JAvított_Halbritter\Magyar Közút Zrt éves szakreferensi jelentés 2017 1_3.docx

  

11 / 17 oldal 

 
 

A havi energiafogyasztás éven  belüli megoszlása [MWhpe] az energiahordozókként.  

 

 

 
 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

 7 000

 8 000

villamos energia

hőenergia

földgáz

PB gáz

benzin

gázolaj



 

 

 
---- 
W:\ENERGETIKA\Energiahatékonyság\Energetikai szakreferens\2017\Szakreferens (2017)\Éves jelentés \JAvított_Halbritter\Magyar Közút Zrt éves szakreferensi jelentés 2017 1_3.docx

  

12 / 17 oldal 

2.3.4. Éves teljes CO2 kibocsátás 

A működéssel kapcsolatban felmerült teljes éves üvegházhatású gázkibocsátás CO2 kilotonna/év mértékegységben.   

Energiahordozó megnevezése 
Teljeses 

fogyasztás 
Primer energia 

fogyasztás  
Teljes CO2 
kibocsátás  

   [MWh] [Mwhpe] [kT] 

                143 037                     168 610                        36,2     

Beszerzett villamos energia 16 964 42 410 6,19 

Beszerzett hőenergia (származtatott) 487 614 0,13 

Földgáz 2H típus 27 532 27 532 5,59 

PB-gáz (palackos illetve tartályos) 499 499 0,11 

Benzin (E85 nélkül) 8 269 8269 1,72 

Gázolaj 89 287 89 287 22,49 

 

Az CO2 kibocsátással azonos mennyiséget elnyelő – semlegesítéshez szükséges erdő területe 85,9 ha.  



 

 

 
---- 
W:\ENERGETIKA\Energiahatékonyság\Energetikai szakreferens\2017\Szakreferens (2017)\Éves jelentés \JAvított_Halbritter\Magyar Közút Zrt éves szakreferensi jelentés 2017 1_3.docx

  

13 / 17 oldal 

2.3.5. Éves energiafelhasználás költsége részterületenként 

Energiahordozó megnevezése 
Teljeses 

fogyasztás 
Épületek energia 

költsége  
Tevékenység 

energia költsége  
Szállítás energia 

költsége  [eFt] 
Teljeses energia 

költség  [eFt] 
Fajlagos  energia 

költség   

   [MWh]  [eFt]  [eFt]  [eFt]  [eFt] [Ft/mért egység] 

                143 037                       612 928                    2 709 332                               -                   3 322 259       

Beszerzett villamos energia 16 964 252 596 316 737 - 569 334 33,6 

Beszerzett hőenergia (származtatott) 487 9 422 - - 9 422 5,4 

Földgáz 2H típus 27 532 350 909 - - 350 909 121,1 

PB-gáz (palackos illetve tartályos) 499 - 11 486 - 11 486 294,1 

Benzin (E85 nélkül) 8 269 - 238 807 - 238 807 271,5 

Gázolaj 89 287 - 2 142 301 - 2 142 301 273,5 

 

 

 

 

vCOf,2vCOf,2
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2.4. Adatszolgáltató éves energiamegtakarítása  

Az elért energetikai megtakarítás mértékére vonatkozóan.  A adatszolgáltatás tartalmazza az 

alábbi adatokat: 

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel érintett műszaki rendszer 

megnevezését és az intézkedés műszaki tartalmát  

- azon tény feltüntetését, hogy a nagyvállalati energetikai auditálásra kötelezett 

adatszolgáltató esetében a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés 

szerepelt vagy nem szerepelt az energetikai audit javaslatai között;  

-  azon tény feltüntetését, hogy a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés 

bármely támogatás (ideértve a társasági adóról és az osztalékadóró l szóló törvény 

szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményét is) 

igénybevételével vagy anélkül valósult meg és a támogatás megjelölését;  

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés részterület szerinti 

azonosítását (épület, folyamat, szállítás); 

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés költségét ezer Ft -ban 

megadva; 

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elérni tervezett 

energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben és ö sszesítve 

az intézkedésekkel elérni tervezett teljes energia megtakarítást MWh/év 

mértékegységben megadva; 

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel ténylegesen elért 

energiamegtakarítást energiahordozónként a mért mértékegységekben 

intézkedésenként és összesítve az intézkedésekkel elért teljes energiamegtakarítást 

MWh/év mértékegységben megadva;  

- pont szerinti összesített energiamegtakarításon belül azon energiamegtakarítás 

mértékét MWh/év mértékegységben megadva, amely energiamegtakarítás támogatás 

igénybevételével végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel valósult 

meg; 

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért energiaköltség 

megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi 

intézkedésre nézve összesítetten megadva; 

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedéssel elért nem energiaköltség 

típusú megtakarítást ezer Ft/év mértékegységben intézkedésenként és valamennyi 

intézkedésre nézve összesítetten megadva;  

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés várható megtérülési idejét 

években megadva; 

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés során létrejövő, illetve 

átalakított műszaki rendszer tervezett műszaki élettartamát;  

- a végrehajtott energiahatékonyságot növelő intézkedés megvalósulásának, üzembe 

helyezésének dátumát; 

 

A számított megtakarítási értékek az épület energetikai tanúsítványok készítésének 
háttérszámítása alapján történtek. A számítások során a gépészeti rendszerek 
figyelembevételével készültek a kalkulációk – WinWatt gépészeti modullal
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2.4.1. Végrehajtott intézkedések és kapcsolódó adataik  

sorszá
m 

beruházás 
megnevezés

e 

érintett 
műszaki 
rendszer 

műszaki 
tartalom 

kiindulási állapot megvalósított állapot 

intézkedés 
szerepel-e a 
nagyvállalati 
energetikai 

audit 
javaslatai 

között 

támogatás 
vagy 

adókedvez
mény 

igénybevét
ele 

érintett 
energetikai 
részterület 

(épület, 
folyamat, 
szállítás) 

megtakarít
andó 

energiaho
rdozó 

mért 
mértékegys

ége 

1 Putnok   nyílászáró cserék gerébtokos ablak dupla üvegezés 3 rétegű üveg műanyag nyílászárók nem nincs épület földgáz  m³  

2 Polgár 
szociális 
épület 

 fűtéskorszerűsítés 10 db FÉG gázkonvektor  
BOSCH Condens 5000W (ZBR 70-3 G20) 
gázkazán + központi fűtés kiépítése 

igen nincs épület földgáz  m³  

3 Polgár iroda épület  fűtéskorszerűsítés RADIANT turbó gázkazán  
BOSH Condens 5000WT (ZWSB 30-4 E23) 
gázkazán 

nem nincs épület földgáz  m³  

4 Hajdúszoboszló iroda épület 
homlokzati falak és 

lapostető 
hőszigetelése 

cementvakolat EPS 100 homlokzati hőszigetelés igen nincs épület földgáz  m³  

5 Heves iroda épület  nyílászáró csere 
1. gen. műanyag ablak thermoplán 
üvegezéssel 

üveg 1,1W/m2K, 4-16 argon-4 rétegrend tok 
1,3 W/m2K, 70 mm 5 légkamrás 

nem nincs épület földgáz  m³  

6 Kisújszállás műhely  nyílászáró csere 
fém keretben 1 rétegű üvegezés, fém 
ajtók 

Tok 70 mm 5 légkamrás, Uf= 1,4 W/m2K a 
tokban és szárnyban. Az � Üvegezés: 4-16 
argon-4 mm rétegződésű Thermo 1.1 W/m2K 

nem nincs épület földgáz  m³  

7 Salgótarján ÜM iroda épület nyílászáró csere 

tessauer tipusú fa szerkezet (két réteg 
üveg csavarozott  szárnyakban), fém 
zártszelvény alulemezzel borított ajtók 
2 réteg üveggel 

Tok 70 mm 5 légkamrás, Uf= 1,3 W/m2K a 
tokban és szárnyban. Az � Üvegezés: 4-16 
argon-4 mm rétegződésű Thermo 1.0 W/m2K 

igen nincs épület földgáz  m³  

8 
Szigetszentmikló

s 
csarnokban 

világítás 
korszerűsítés 

3 db 18w-os fénycső lámpatestenként 88 db INESA ZY 116  50w lámpatest nem nincs épület 
villamos 
energia 

 kWh  

9 Keszthely iroda épület 
fűtéskorszerűsítés 

  
2 db Themotéka ÖV 116 gázkazán. 
7.904.832,- Ft a fűtés korszerűsítés 

2 db Viessmann Vitodens 200W 80 kW kazán     
3 db Sowolu FEHU S 15-22100 hőlégbefúvó 

nem nincs épület földgáz  m³  

10 Zalaegerszeg ÜM iroda épület hűtéskorszerűsítés Ebből a klíma kiépítés 5.557.949,- Ft 
1 db kültéri LG Multi V S VRF,  10 db LG 
Multi V S VRF beltéri oldalfali egység 

nem nincs épület földgáz  m³  
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sorszám 
beruházás 

megnevezése 
műszaki 
tartalom 

tervezett 
energia 

megtakarítás  

tervezett 
energiamegta

karítás 

megvalósítási 
költség  

megvalósult 
energia 

megtakarítás  

megvalósult 
energia 

megtakarítás  

megvalósult 
energia 

megtakarítás 

egyéb 
költség 

megtakarítás 

megtérülési 
idő  

tervezett 
műszaki 

élettartam  

megvalósulás, 
üzembe helyezés 

dátuma 

       [mért egység]  [MWh/év] [ezer Ft]  [mért egység]  [MWh/év] [ezer Ft] [ezer Ft] [év] [év]   

                       252                59 022                     125             1 413                      -             

1 Putnok nyílászáró cserék                     5 643                        -                         -                       -                        -                    -                    30      2017.december 31.  

2 Polgár  fűtéskorszerűsítés              17 235                   168,9     

               14 445     

              6 873                    67,4                   739                      -                 18,2     

             20     

 2017.november 30.  

3 Polgár  fűtéskorszerűsítés                     -                          -                          -                         -                       -                        -                    -        2017.november 30.  

4 Hajdúszoboszló 
homlokzati falak 

és lapostető 
hőszigetelése 

               2 745                       27                    19 455                   1 376                  13,48                   157                      -                 12,9                  30      2017.november 30.  

5 Heves  nyílászáró csere                     -                          -                       8 867                        -                         -                       -                        -                    -                    30      2017.november 30.  

6 Kisújszállás  nyílászáró csere                     -                          -                       5 044                        -                         -                       -                        -                    -                    30      2017.november 30.  

7 Salgótarján ÜM nyílászáró csere                5 684                     55,7                    11 211                   4 518                    44,3                517,0                 21,7                  30      2017.október 30.  

8 Szigetszentmiklós 
világítás 

korszerűsítés 
                    -                          -                       5 535                        -                         -                       -                        -                    -                    15      2017.december 29.  

9 Keszthely 
fűtéskorszerűsítés 

  
                    -                          -                       7 905                        -                         -                       -                        -                    -                    20      2017.december 31.  

10 Zalaegerszeg ÜM hűtéskorszerűsítés                     -                          -                       5 558                        -                         -                       -                        -                    -                    15      2017.december 31.  
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2.5. Adatszolgáltató szemléletformáló tevékenysége  

A 2017 májusában elkészült nagyvállalati energetikai audit elkészítésének folyamatában az 

szervezet minden szervezeti egysége részt vett legalább egy delegálttal.  

A szervezeti egységek az elkészült anyagból saját példányt kaptak és a szervezeti egységen 

belüli ismertetésért a szervezeti egység vezetője volt a felelős.  

 


