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Bevezetés  
 
A Polytech Industrie Kft. az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/B. § és a 122/2015. 

(V.26.) Korm. rendelet 7/A. § alapján energetikai szakreferens foglalkoztatására kötelezett. Adatszolgáltatási 

kötelezettségnek a Polytech Industrie Kft. az alábbi, 2019. évi energiafelhasználási összefoglaló készítésével 

tesz eleget.  

 
 
Cégadatok  
 
Cégnév:    Polytech Industrie Kft. 

Székhely címe:   9444 Fertőszentmiklós, Mező utca 43. 

Cégjegyzékszám:   08 09 001585  

Adószám:    10482168-02-08  
 

 
Energetikai szakreferensi szolgáltatásra vonatkozó törvényi előírások: 
Az energetikai szakreferensi szolgáltatás igénybevételéről, valamint a havi energiamérlegre vonatkozó 

tartalmi előírásokra és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:  

 

 2015. évi LVII. törvény 21/B. § 

 122/2015. (V.26) Kormány rendelet 7/A. § 

 2/2017. (II.16) MEKH rendelet 

 Ehat. 22/C. § 

 
Az Polytech Industrie Kft. 2019. évi energiafelhasználása a rendelkezésre bocsátott energiaszámlák és 

üzemanyag kimutatás feldolgozása alapján került elemzésre.  
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2019-es évi adatok összehasonlítása az azt megelőző időszakkal: 
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2019-es évben felhasznált energiahordozók megoszlása az energiahordozók típusaiként: 
 

 

 
 

 
 
 

Megnevezés M.e.
Villamos 
energia 

felhasználása

Földgáz 
felhasználása

Benzin 
üzemanyag 

felhasználása

Gázolaj 
üzemanyag 

felhasználása

PB gáz 
felhasználása

Energia (hordozó) mennyisége MWh 4 010,44         236,15                         -                   375,92            14,06              
CO2 kibocsátás tonna 2 156,41         47,89                           -                   101,20            3,68                
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2019-es évben felhasznált energiahordozók megoszlása a hasznosítás típusaiként: 

 

 

 
 

Megnevezés M.e.
technológiára 

fordított 
felhasználás

épületüzemeltetésre 
fordított 

felhasználás

szállításra 
fordított 

felhasználás
összesen

villamos energia MWh 3 609               401                              -                   4 010              
földgáz MWh -                   236                              -                   236                  
benzin MWh -                   -                               -                   -                  
gázolaj MWh -                   -                               376                  376                  
PB gáz MWh 14                    -                               -                   14                    

Megnevezés M.e.
technológiára 

fordított 
felhasználás

épületüzemeltetésre 
fordított 

felhasználás

szállításra 
fordított 

felhasználás
összesen

villamos energia tonna 1 941               216                              -                   2 156              
földgáz tonna -                   48                                -                   48                    
benzin tonna -                   -                               -                   -                  
gázolaj tonna -                   -                               101                  101                  
PB gáz tonna 4                       -                               -                   4                      
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A vállalat elért eredményei és céljai 

Folyamatos célunk az energiahatékonyság, eszközhatékonyság javítása. Törekszünk a jelenleg üzemelő 

energetikai rendszereink energiatudatos üzemeltetésére, valamint a környezetünket körülvevő kockázatok 

csökkentésére. Egyeztetés alatt áll az energiaigények egy részének biztosítása napelemes konstrukció által. 

A projekt megvalósulásával jelentősen csökkenteni tudja a vállalkozás a CO2 kibocsátását. Ehhez pályázati 

források egyeztetése folyamatban van, és egyeztetjük a pályázati pénzügyi lehetőségeket: 

 

1. Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések GINOP-4.1.4-19; 
2. Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt 2020-3.1.4-ZFR-EKM 

 

Energiahatékonysági fejlesztések 2019-es évben. 
A szemléletformáláson kívül, a Társaság energiakiadásokra fordított éves költségéhez képest számszerűleg 

nem kimutatható, kisebb energiahatékonysági intézkedésekre került sor. Ezek főként a tudatos 

energiafelhasználás hatékonyságának növelését szolgálták, valamint az élettartamuk szerint tönkrement, 

illetve kifutott eszközök cseréjére irányultak.  
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Ennek előmozdítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük az olyan eszközök, berendezések 

megjelenését és áraik változását, amelyek fokozatos bevezetésével energia takarítható meg. 2019. évi 

előzetes tájékoztatás követően 2020 januárban jelent meg az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet szerinti 
műszaki tartalommal, mely a szakreferens alkalmazására kötelezett vállalkozások számára írja elő 
villamos energia fogyasztás mérők felszerelését. 
 

Szemléletformálás, oktatás:  
A rendszeres konzultációk során, amelyre negyedévente került sor 2019 folyamán a szemléletformálás 

előmozdításának érdekében oktatás, energiapiaci konzultáció is történt. A tevékenység által aktív módon a 

műszaki személyzet vett részt; tájékoztattuk őket hogy az általuk kezelt nagy energia idényű rendszerek 

(fűtés, hűtés, szellőzés, nem általános célú világítás, stb.) használati hatékonyságának növelése energia 

megtakarítás formájában érvényre juthasson.  A passzív módon elért alkalmazottak figyelmét felhívták a 

nyitva hagyott nyílászárók, felkapcsolt világítás, stb. figyelemmel kísérésére és az energetikai szempontból 

nem megfelelő cselekvések következményeinek csökkentése (világítás lekapcsolása, ajtók becsukása, stb.).  

 

Energiahatékonysági TAO igénybevétel nem volt. Az adózó adókedvezményt vehet igénybe 

energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a 

beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás, felújítás 

üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben. 

 
2019. évi energiapiaci kitekintés összefoglaló: 
 
 
A vállalat működéséhez jelentős villamos energiát használ fel. Ezért a működési költségeket a 

villamosenergia árát befolyásoló tényezők jelentősen meghatározzák. A 2020-as áramtermék árát 

befolyásoló fundamentumok árai közül a kőolaj ára tovább emelkedett 2019. évvégén. A hónap végére az 

emelkedés közel 4 EUR/hordó volt a szeptember - november végi árjegyzéshez képest. A CO2 kvóta ára 1 

EUR/tonnával nőtt. A szén és a földgáz ára viszont jelentősen csökkent, a szén 6 EUR/tonnával lett olcsóbb 

a hónap végére, a földgáz 2 EUR/MWh-val zárta a 2020-as termék jegyzési időszakát.  
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Forrsás: MEKH EEX ICE Jelmagyarázat: 
 
COAL:  szén  - fekete 
PHX BYF: villamos energia  - narancssárga 
Brent:  kőolaj   - sötétkék 
TTF:  földgáz  - világos kék 
EUA:  CO2 kvóta - zöld  
 
 

 
Magyarországi rendszerszintű változások a villamos energia rendszerben 
 
 
Továbbá mellékelem a 2018.09.03 2018.09.16 – 2019.09.02 – 2019.09.15 összehasonlító időszak 

változásokat a magyar villamosenergia rendszerben. 2019. évvégére kb 1000 MW- is elérő napelemes 

rendszer került telepítésre melyet az alábbi ábrán mutatok be. Szeptember első két hetét (sárgával a 

napelemes termelés).  
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