
ENERGETIKAI SZAKREFERENSI JELENTÉS 
ESZ-HU-2017TKMH 
 

 

  

thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. 

 

4. változat LG ENERGIA KFT. 
cím: 2092 Budakeszi, Arany János utca 16. I/3. 

e-mail: info@lgenergia.hu 
webcím: www.lgenergia.hu 

20 
 

ÉVES ENERGETIKAI SZAKREFERENS JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ 

A 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet (az energiahatékonyságról szóló törvény 
végrehajtásáról) 7/A. § e) bekezdés alapján az energetikai szakreferens összefoglaló éves 
jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi 
jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági 
fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási 
eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig 
honlapján közzétesz. 

2017-ben a telephelyek közül legalacsonyabb hőmérséklet Miskolcon, legmagasabb Pécsett 
volt. A legnagyobb energiafogyasztás a budapesti telephelyen van, ahol a napi 
átlaghőmérséklet 185 napon csökkent 12°C alá, amikor elvileg fűteni kellett, és 58 napon volt 
22°C fölötti, amikor gépi hűtés lehetett szükséges. 

A földgázfogyasztás a tavalyihoz képest összességében ~16%-kal emelkedett, egy új 
telephely miatt. Ha csak azokat a telephelyeket vizsgáljuk, amelyek mindkét évben teljes 
időtartamban üzemeltek, a fogyasztás 8%-kal csökkent, a 2017-es év elejének alacsonyabb 
hőmérséklete mellett. 

A villamosenergia-fogyasztás januártól kezdve csökken, ez nagyrészt a nappalok 
hosszabbodásából adódó világítási energiaigény-csökkenés következménye, éves minimumát 
júniusban érte el. Július hónappal kezdődően a havi fogyasztás ismét növekedni kezdett 
novemberig, majd decemberben a kevesebb munkanap miatt ismét enyhén visszaesett. Az 
éves fogyasztás tavalyhoz képest egy telephely kivételével mindenhol legalább 5%-kal 
csökkent. A Vállalat teljes energiafogyasztása az új telephelyen megjelenő fogyasztás miatt az 
idén 12%-kal magasabb volt, anélkül viszont 11%-ot csökkent a tavalyihoz képest. 

A gázolajfogyasztás a tavalyihoz képest 7%-kal csökkent, míg a benzinfogyasztás 9%-kal 
emelkedett. 

A vizsgált időszakban tudomásunk szerint nem volt energiahatékonysági célokat 
szolgáló beruházás. 

A Vállalat energiairányítási rendszert működtet, aminek keretében több szemléletformálási 
tevékenységet is végez, többek között: 

 Évente oktatást tart minden dolgozójának az aktuális energiacélokról, 
energiapolitikáról és mutatószámokról 

 Minden újonnan belépő alkalmazott is megkapja az éves energiahatékonysági oktatást 
 Raktári működési kiválóság projekt keretében tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre 
 Memóriakártyák és energiatakarékossági utasítások kerültek kihelyezésre az összes 

telephelyen 


