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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen energetikai szakreferensi jelentés 2017 évre szól a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs
Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Martinovics utca 13.; cégjegyzékszám:
13-09-129605) részére. A jelentés az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és
annak végrehajtási rendelete (122/2015) alapján készült.
Az energetikai szakreferensi szolgáltatás célja az energiatudatos szemléletmód kialakítása a
gazdálkodó szervezet energiafelhasználásának, az energiahatékonyság növelését szolgáló
fejlesztések figyelemmel kísérésén keresztül. Ennek keretében havi rendszerességgel jelentés
készül, amiben többek között elemzésre kerül a tevékenység során felhasznált villamos energia
és földgázfelhasználás.
A Társaság 2017. január 1. és december 31. között összesen 829,5 MWhe villamos energiát
használt fel az összes telephelyén. Ennek primerenergia-felhasználása a hazai villamosenergiarendszerben (𝜂
̅̅̅
𝐸 = 𝜂̅𝑡 (1 − 𝑣̅ )=0,4*(1-0,06) = 0,376) 2 206,0 MWhü volt. A villamosenergiarendszerben a termelés átlagos hatásfoka 𝜂̅𝑡 ≈0,4 a ~30 %-os importhányad miatt, míg a
szállítási veszteség 20 kV-ig v =0,06 – feltételezésünk szerint. A II/2017 rendelet szerinti
adatszolgáltatás előírásai a szállítási veszteséget figyelmen kívül hagyják, a villamosenergia
így számolt primerenergia felhasználása 2 073,8 MWhü volt.
A villamos energia mellett a vállalat 2 411,8 MWhü földgáz tüzelőhőt, Budakalász telephelyén
pedig 815,6 MWhü PB-gáz tüzelőhőt, valamint 29,2 MWhü benzin és 160,3 MWhü gázolaj
üzemanyag tüzelőhőt, így összesen 5 623,0 MWhü primerenergiát használt fel.
A vállalat földgázfelhasználása (477,5 tCO2), PB-gáz felhasználása (181,9 tCO2) és
villamosenergia-fogyasztása (311,1 tCO2), benzin- (7,8 tCO2) és gázolaj-felhasználása
(35,7 tCO2) együttesen 1 014,0 tCO2 kibocsátást eredményezett a 2017. január 1. és december
31. közötti vizsgált időszakban.
A vizsgálathoz a földgáz órás és a villamosenergia negyedórás adatsorok álltak
rendelkezésünkre az idősoros elszámolású fogyasztási pontokra, valamint havi értékek a
profilos elszámolásúakra. Megkaptuk a Vállalat havi PB-gáz és üzemanyag-felhasználását is.
Ezek alapján a telephelyekre részletes elemzést tudtunk adni.
A teljes energiafelhasználást kibontva az 1-1. ábra szemlélteti. A mértékegység primerenergia
esetén MWhü, villamos energiánál MWhe, a telephelyeken vételezett végenergia esetén pedig
MWhü+e. Tehát a diagram megjeleníti a hazai VER átlagos hatásfokát (termelés + import) és a
hálózati veszteségeket (erőműből kiadott villamosenergia, csökkentve a 20 kV-on és 10 kV-on
jelentkező hálózati veszteségekkel és 0,4 kV-on a transzformátor veszteségekkel) is.
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1-1. ábra
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A fogyasztás vizsgálata során kiugró érékeket nem találtunk.
A 2017. év energetikai szakreferensi tevékenysége a Gálfi Béla Nonprofit Kft.
energiafelhasználásának validálására, a különböző energiahordozók (földgáz, villamos energia)
fogyasztási adatainak elemzésére, a trendek vizsgálatára terjedt ki. A fogyasztás alakulását
földgáz és villamos energia oldalról is összevetettük a napi átlaghőmérsékletekkel is.
Ezen kívül a havi jelentésekben kifejtettük az aktuális hónapban végzett tevékenységünket,
illetve tájékoztatást adtunk a Társaságot érintő, energetikával kapcsolatos hírekről,
újdonságokról, esetleges kötelezettségekről. Minden hónapban fejlesztettük a jelentésben
található elemzéseket, pontosítottuk, illetve újabb diagramokkal egészítettük ki azt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az energetikai szakreferensi tevékenység kapcsán konstruktív
együttműködés alakult ki cégünk és a Társaság között. A jövőben is azon dolgozunk, hogy ez
a közös munka továbbra is ügyfelünk megelégedésére váljon.

Budakeszi, 2018.05.11.

Dr. Ősz János (EA-159/2018)
LG Energia Kft. (EASZ-84/2018)
Az energetikai szakreferensi tevékenységben közreműködött munkatársak:
Ágoston Janka
Fóti Bence
Ősz András
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2. AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS ELEMZÉSE
Az energiafelhasználási adatok személyes konzultációk során, továbbá elektronikusan jutottak
el hozzánk. Kiindulásnak a Társaság 2016-os bázisév mért energiafogyasztási adatait vettük
alapul. Rendelkezésünkre állt a Vállalat 2016-ban elkészült, 2015-ös évre vonatkozó
energetikai auditja is, valamint helyszíni bejárást is tartottunk.
2.1. PRIMERENERGIA-FELHASZNÁLÁS
A Vállalat összes telephelyén 2017 évben történt primerenergia-felhasználást és az okozott
szén-dioxid kibocsátást tartalmazza a 2-1. táblázat. A primerenergia-felhasználás havi
megoszlását a 2-1. ábra, míg a részterületek szerinti szétválasztást a 2-2. ábra mutatja.
Látható, hogy míg télen a fűtésen keresztül a földgázfogyasztás és PB-gáz fogyasztás dominál,
ennek jelentősége a hőmérséklet emelkedésével csökken. A villamosenergia-felhasználás egész
évben közel egyenletes, de megjelenik a téli hónapokban a magasabb világítási igény miatti
növekmény.
A telephelyeken tevékenységhez kapcsolódó felhasználás az orvosi gépek és a konyhák
fogyasztása. Az energetikai audit alapján az orvosi berendezések között nincs nagy fogyasztó,
csak a konyhai üstök villamos teljesítménye jelentős (395 kWe). A konyha saját villamos
almérővel mérve van, így ezt a tevékenység részterülethez tudtuk sorolni, míg a fennmaradó
fogyasztás jellemzően az épületekhez tartozik.
Rendelkezésünkre állt a vállalat gépjárműveinek üzemanyag-fogyasztása, havi bontásban. A
benzin és gázolajfogyasztás alapján meghatároztuk a szállítás részterület primerenergiafelhasználását is. Emellett a benzines fűnyírók fogyasztását a tevékenységhez soroltuk.
2-1. táblázat

Épületek

Energiahordozó

Vételezett
mennyiség

Villamos energia

685 022 kWhe

1 821,9

0,2569

17 944

Földgáz

255 382 Nm3

2 412

0,4775

21 257

PB-gáz

63 143 kg

815,6

0,1819

14 239

5 049,3

0,9163

53 441

Részterület összesen
Tevékenység

Villamos energia

144 450 kWhe

384,2

0,0542

3 784

Benzin

740 l

6,5

0,0017

203

390,7

0,0559

3 987

Részterület összesen
Szállítás

Primerenergia Szén-dioxid kibocsátás Energiaköltség
[MWhü/a]
[kt CO2/a]
[ezer Ft/a]

Benzin

2 608 l

22,7

0,0061

714

Gázolaj

16 170 l

160,3

0,0428

4 457

189,5

0,0506

5 374

5 623,0

1,0140

62 599

Részterület összesen
Összesen
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Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2017: Primerenergia-felhasználás
Primerenergia-felhasználás, MWhü/hó
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Gálfi Béla Nonprofit Kft. 2017:A primerenergia-felhasználás
részterületek szerinti bontása
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2.2. METEOROLÓGIAI ADATOK
Az energiafelhasználás a fűtésen, illetve a hűtésen keresztül nagy mértékben függ a külső
levegőhőmérséklettől. A térségben regisztrálásra kerülnek a napi átlaghőmérsékletek, a
legközelebbi szabadon elérhető hőmérsékletmérési adat az Üröm településen található
meteorológiai állomás adatai (forrás: https://www.metnet.hu/). A 2-3. ábra mutatja a 2017-es
év hőmérsékleti értékeit.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.: 2017 napi maximum, minimum és
átlaghőmérsékleti adatai
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2-3. ábra

A vizsgált időszak abszolút minimum hőmérséklete -18,9°C volt (január 8.), az abszolút
maximum értéke 38,1°C (augusztus 4.). A napi átlaghőmérséklet 183 napon csökkent 12°C alá,
amikor elvileg fűteni kellett, és 58 napon volt 22°C fölötti, amikor gépi hűtés lehetett szükséges.
A havi átlaghőmérsékleteket összevetve az elmúlt két évvel, a 2-4. ábra mutatja. Az idei év
januárja jelentősen hidegebb volt, mint a korábbi években.

Gálfi Béla Nonprofit Kft.: 2017 havi átlaghőmérsékletei
összehasonlítva a korábbi évekkel
Külső levegő hőmérséklet, °C
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2.3. FÖLDGÁZFELHASZNÁLÁS
A Gálfi Béla Nonprofit Kft.-nél a Kiskovácsi telephelyen van jelentős fűtési és hmv készítési
célú földgáz felhasználás (kórház, SARA otthon, konyha, karbantartó épület és raktár).
Budakalászon PB-gázzal fűtenek és készítenek használati melegvizet. A 2-5. ábra mutatja a
havi földgázfogyasztásokat.
A 2-6. ábra mutatja az éves fogyasztás megoszlását. Látható, hogy a fogyasztás több mint fele
a Kiskovácsi kórház fogyasztási ponton történt.
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Gálfi Béla Nonprofit Kft.: A 2017-es év földgázfogyasztásának
megoszlása
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Gálfi Béla Nonprofit Kft.: A 2017-es év földgázfogyasztásának
összehasonlítása 2016-tal
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2-7. ábra

A 2-7. ábra mutatja az órás méréssel rendelkező fogyasztási pontokon a 2017-es és 2016-os
fogyasztások összehasonlítását. Megfigyelhető, hogy a hmv készítésre fordított mennyiség
közel azonos maradt, a fűtési felhasználás 2017-ben ~18%-kal megnőtt. Az év első felében a
különösen hideg időjárás ezt indokolttá tette, de az év végén az idei méréskeltebb hőmérséklet
mellett is nagyobb volt a fogyasztás.
2.3.1.

FÖLDGÁZ LEKÖTÉS ELEMZÉSE

A rendelkezésünkre álló órás földgázfogyasztásokat elemezetük a Vállalat földgáz lekötésének
támogatására. A 2016, 2017 teljes évek adatsorai alapján kiemeltük a kiugró fogyasztási
értékeket. A fogyasztásra a fűtési rendszer indításakor rövid ideig nagyon magas fogyasztás
jellemző, ami a folyamatos üzem közben visszaesik. Tehát a teljesítménylekötés túllépésének
veszélye ekkor áll fenn. A fogyasztási csúcsokat az 2-2. táblázat tartalmazza.
2-2. táblázat

Nap

Óra

FG-100

ATG-160

Összesen

2016.01.04.

7:00-8:00

30,40

50,19

80,23

2016.04.28.

7:00-8:00

26,00

32,04

58,04

2016.11.17.

9:00-10:00

25,00

45,93

70,93

2016.12.06.

9:00-10:00

25,30

45,06

70,36

2017.01.08.

7:00-8:00

34,80

47,60

82,40

2017.01.21.

7:00-8:00

29,20

49,69

78,89
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A fogyasztás két éves maximuma a két vizsgált csatlakozási ponton 34,80 Nm3/h (FG-100) és
47,6 Nm3/h (ATG-160), összesen 82,40 Nm3/h volt, 2017.01.08. 7:00-8:00 között. Ez alapján
a lekötést a maximális fogyasztás +10%-ra, azaz 90,64 Nm3/h javasolt.
Azonban a 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet alapján a Vállalat minimálisan 1.050 kWh/h
teljesítményt köteles lekötni, ez ~111 Nm3/h-nak felel meg, ezért javasolt ennek lekötése.

2-8. ábra

2-9. ábra
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2.4. PB-GÁZ FELHASZNÁLÁS
A Vállalat budakalászi telephelyén vezetékes földgáz kapcsolat nincs kiépítve, így az épületek
fűtését és a használati melegvíz előállítását PB-gázzal oldják meg. A 2-10. ábra mutatja a 2015ös, és 2017-es év fogyasztási adatainak összehasonlítását. A fogyasztás nagyjából a
hőmérséklet változással együtt változott, összességében ~5%-kal nőtt.
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Gálfi Béla Nonprofit Kft.: A 2015 és 2017-es év PB-gáz
fogyasztása, és a hőmérséklet alakulása

Havi átlaghőmérséklet 2017

2-10. ábra

2.5. VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS
A Vállalat havi villamosenergia-felhasználását a 2-11. ábra mutatja fogyasztási pontonkénti
bontásban. A Budakalász igazgatás kivételével a fogyasztás télen megnő, nyáron pedig
lecsökken. Ennek oka, hogy a fogyasztás nagy részét a világítás és a fűtést szolgáló gépészeti
berendezések teszik ki, amlyeket télen többet használnak.
A nagyobb telephelyekre, Budakalászra és Kiskovácsira rendelkezésre álltak a korábbi évek
adatai is, ezeket az aktuális évben mért havi átlaghőmérsékletekkel együtt mutatja a 2-12. ábra.
Megfigyelhető, hogy a havi fogyasztások a három év között kis szórást mutatnak. A teljes éves
felhasználás a 2015 évihez képest 3%-kal csökkent 2016-ban, majd ehhez képest 2%-kal nőtt
2017-ben.
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2.6. ÜZEMANYAG-FELHASZNÁLÁS
A Vállalat 9 járművel rendelkezik, egy benzinüzemű és négy dieselüzemű kisteherautóval,
három dieselüzemű és egy benzines személygépkocsival és egy dieselüzemű kisbusszal. Az év
során egy dieselüzemű kisteherautó eladásra, és több gépjármű is beszerzésre került. A
járműveket változatos célokra, például személy-, étel-, beteg-, vagy vérszállításra használják,
így a szállítás részterület energiafogyasztását teszik ki. A benzin és gázolaj tüzelőhő-fogyasztást
a 2-13. ábra mutatja.
A vállalatnál egyéb benzin-felhasználás a készpénzes tankolások (59+54,04 l) és a benzines
fűnyírók fogyasztása (740 l), mely utóbbit a tevékenység részterülethez soroltunk.
A megtett távolságok alapján képezhetőek fajlagos üzemanyagfogyasztások az egyes
járművekre (2-14. ábra). Ez alapján a legelőnyösebb a MOJ-357 rendszámú személygépkocsi,
a legmagasabb fogyasztása pedig a JBZ-747 rendszámú kisteherautónak volt 2017-ben.

Üzemanyag tüzelőhő fogyasztás,
MWhü/hó
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3. ENERGETIKAI SZAKREFERENSI TEVÉKENYSÉG
A 2017-es év során június 30-áig elvégeztük a Vállalat részére a 2-2017 (II.16.) MEKH rendelet
által előírt adatszolgáltatást. Ezt ebben az évben kellett megtenni először, azonban az
energetikai szakreferens feladata lesz ezt minden évben újra megtenni. Emellett tájékoztatást
adtunk a Vállalat energiahatékonysággal kapcsolatos egyéb teendőiről, mint az éves
nagyvállalati regisztráció és regisztrációs díj befizetése, valamint az energetikai szakreferens
bejelentése.
Ebben az évben új lehetőség volt a vállalatok számára az energiahatékonyságot növelő
beruházásokhoz a társasági adókedvezmény igénybevétele. A nagyvállalatok egy ilyen
beruházás költségének 30%-ára kaphatnak támogatást, azonban a Gálfi Béla Nonprofit Kft.-nél
nem történt olyan beruházás, amelyhez ez felhasználásra került volna.
Az energiafogyasztásokat a kapott adatok alapján folyamatosan figyelemmel kísértük. Az
energiafogyasztás elemzését a nagyobb fogyasztásoktól kezdve kiterjesztettük a kisebb
fogyasztású telephelyekre, és a szállításra is.
Év közben felmerült a lehetősége annak, hogy az energetikai szakreferens igénybevételére
kötelezett vállalatoknál jogszabályban előírt pontokon kötelező villamosenergia
fogyasztásmérést kell végezni. A Vállalat nem rendelkezik nagy teljesítményű villamos
fogyasztókkal, így valószínűleg nem lett volna szükséges új mérő, azonban a szabályozás
részleteit tisztázandó MEKH rendelet az év végéig még nem került kidolgozásra. A téma
valószínűleg 2018-ban újra elő fog kerülni.
A havi adatok elemzése mellett megvizsgáltuk a külső levegő hőmérséklete alapján szélsőséges
napokon, valamint a speciális, vagy munkaszüneti napokon a negyedórás villamosenergia-,
valamint órás földgázfogyasztásokat is. Ezek alapján minden hónapban megállapítottuk a
maximális fogyasztásokat, és azok jellegét, amely segíthet a kapacitáslekötések pontosabb
tervezésénél.
Emellett elvégeztük a 2016 és 2017-es év órás földgázfogyasztásainak átfogó elemzését, amely
alapján javaslatot tettünk az energetikailag optimálisan lekötendő mennyiségre. Ezt összevetve
a jogszabályi előírásokkal, a javasolt lekötendő órás mennyiség az itt előírt minimális lett.
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4. ENERGIAHATÉKONYSÁGI INTÉZKEDÉSEK
4.1. SZEMLÉLETFORMÁLÁSI TEVÉKENYSÉG
Az éves energetikai szakreferensi jelentésnek tartalmaznia kell az elvégzett szemléletformálási
tevékenységek összefoglalását a 2-2017 (II.16.) MEKH rendelet szerinti bontásban.
A vizsgált időszakban tudomásunk szerint nem volt energiahatékonysági célokat szolgáló
szemléletformálási tevékenység.
4.2. ENERGIAHATÉKONYSÁGI CÉLÚ BERUHÁZÁSOK
Az éves energetikai szakreferensi jelentésnek tartalmaznia kell az energiamegtakarítási
javaslatok összefoglalását a 2-2017 (II.16.) MEKH rendelet szerinti bontásban.
A 2017-es évben a Gálfi Béla Nonprofit Kft.-nél energiamegtakarítási célból a gazdaságtalan
konyha kazánház fűtésének kiváltása történt meg egy közeli kazánház szabad kapacitását
felhasználva. A beruházás ~4 év alatt térül meg, és a Vállalat éves földgázfogyasztását ~2%kal csökkenti.
4-1. táblázat

Gazdaságtalan kazánház fűtés kiváltása szabad kapacitással

Mértékegység

Az intézkedés szerepelt-e az energetikai audit javaslatai között?

Nem

Az intézkedés támogatás igénybevételével valósult-e meg?

Nem
Épület

Az intézkedés részterület szerinti azonosítása
Az intézkedés becsült költsége

1.934

[ezer Ft/év]

Az intézkedéssel elérni tervezett földgáz-megtakarítás mértéke

5.300

[Nm3/év]

441

[ezer Ft/év]

Az intézkedés tervezett megtérülési ideje

4

[év]

Az intézkedés megvalósítása esetén létrejövő műszaki rendszer
tervezett műszaki élettartama

15

[év]

Az intézkedéssel elérhető energiaköltség megtakarítás

Az intézkedés megvalósulásának, üzembe helyezésének dátuma
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5. JAVASOLT TARTALOM A HONLAPRA
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 hőmérséklet hasonlóan alakult az elmúlt három évhez. A napi átlaghőmérséklet 183
napon csökkent 12°C alá, amikor elvileg fűteni kellett, és 58 napon volt 22°C fölötti, amikor
gépi hűtés lehetett szükséges. Az idei január és február jelentősen hidegebb, míg az október,
november és december hónap enyhébb volt a tavalyinál.
A földgázfogyasztás az idősoros elszámolású fogyasztási pontokon 2016-hoz képest
összességében ~18%-kal megnőtt.
A villamosenergia-felhasználáson megfigyelhető, hogy a havi fogyasztások az előző három év
között kis szórást mutatnak A teljes éves felhasználás a 2015 évihez képest 3%-kal csökkent
2016-ban, majd ehhez képest 2%-kal nőtt 2017-ben.
A PB-gáz fogyasztás nagyjából a hőmérséklet változással együtt változott, összességében ~5%kal nőtt.
A vizsgált időszakban tudomásunk szerint nem volt energiahatékonysági célokat szolgáló
szemléletformálási tevékenység.
A 2017-es évben a Gálfi Béla Nonprofit Kft.-nél energiamegtakarítási célból a gazdaságtalan
konyha kazánház fűtésének kiváltása történt meg egy közeli kazánház szabad kapacitását
felhasználva. A beruházás ~4 év alatt térül meg, és a Vállalat éves földgázfogyasztását ~2%kal csökkenti.
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