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1. Energiafelhasználás és költségek alakulása

1.1 Cégadatok

Cégnév KÓKAI TÖMÍTÉSTECHNIKAI KFT.

Adószám 11334549219

Cím 8400 AJKA, IPARI PARK HRSZ:5725

1.2 Megoszlások a kijelölt időszakban energianemenként
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1.3 Megoszlások a bázis évben energianemenként

A bázisév az az év, mely a viszonyítási alapot jelöli. Az energiahatékonysági intézkedések eredménye ehhez az évhez viszonyítva kerül

kiértékelésre. Az Energetikai szakreferens szoftverben a bázisév a tárgyévet megelőző évet jelöli.
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1.4 Energianemek szerinti összesítés

A fenti diagram a szakreferensi szolgáltatásra kötelezett szervezet energiafogyasztásának alakulását ábrázolja a jelentés készítésének

évében. A diagram oszlopok formájában tartalmazza az összes energiafajtát, melyet a cég igénybe vesz, magasságuk arányos az adott

időszakra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jellegű, pontos adatokért, kérjük

keresse fel a weboldalt a https://szakreferens-rav.hu  címen.

A szakreferensi szolgálat egyik alap feladata, hogy az energetikai szakreferens monitorozza a szervezet energiafelhasználását, és

ajánlásokat fogalmazzon meg annak csökkentése érdekében. Az ajánlások alapján a szakreferensi szolgálatra kötelezett szervezet

intézkedéseket határoz meg (melyek lehetnek beruházást nem igénylő, pl. szemléletformálás, vagy beruházással járó intézkedések is),

melynek eredménye az energiafogyasztás csökkenése. Ez a csökkenés a diagramon is láthatóvá válik.

Az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó ajánlások érinthetik az összes, vagy akár csak egyetlen energiafajtát is. Bizonyos

esetekben az ajánlás járhat azzal a következménnyel is, hogy egy-egy energiahordozó használata teljes egészében megszűnik, miközben

egy másik megemelkedik. Ennek oka lehet pl. gazdasági, technológiai. A pontos magyarázatért, kérjük, keresse fel energetikai

szakreferensét.

FONTOS! Az energetikai hatékonyság növelése nem feltétlenül jelenti az energiafelhasználás csökkenését, például egy gyártógép

korszerűbbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidejűleg. Ebben az esetben abszolút értékben

az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma nő. Ezért fontos, hogy az

energiafelhasználást nemcsak abszolút értékben, hanem úgynevezett ETM (energetikai teljesítmény mutató) nézetben is vizsgálni kell. Ennek

használatához kérje energetikai szakreferense segítségét.
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2. Szakreferens tevékenysége

Tisztelt Ügyfelünk!

Az energetikai szakreferens feladata a 122/2015 (V.26.) Korm. Rendelet 5/A fejezete alapján:

a) 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,

b) javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal,

   energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

c) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések,

   alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási

   eredmények kimutatásáról,

d) 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,

e) összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára

   készített havi jelentések alapján a havi jelentésekkel érintett évet

   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,

f) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos,

   hatáskörébe utalt feladatokat.

g) értékeli az energiafelhasználás mérését,

   és – ha energiahatékonysági szempontból indokolt – javaslatot tesz ideiglenes

   vagy végleges jelleggel telepítendő mérőeszközök, almérők felszerelésére,

   mérés-felügyeleti rendszer bevezetésére, továbbá, ha energiahatékonysági

   szempontból indokolt, mérési tervet készít.
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