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4.1. Az auditálás tárgyát képező rendszer tágabb és szűkebb 
határának meghatározása, helyszín, ill. alaprajzokon történő 

rögzítése.
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4.2. Adatgyűjtés a létesítmény gyártmányairól, 
berendezéseiről, működéséről és energiaszámláiról (előre 

elkészített adatlapok felhasználásával)



Adatgyűjtés

1. A létesítmény alaprajza a villamos-energia, földgáz és víz betáp helyekkel 
(fogadókkal), lekötött és rendelkezésre álló villany és földgáz kapacitással, a 
főbb felhasználók elhelyezkedésével. 

2. Az elmúlt évek tényleges energiafelhasználása energia fajtánként (földgáz 
fűtésre, használati melegvízre és technológiára – ha nincs szétbontva, akkor 
az összes gáz- és vízfogyasztás-, villany) napi és havi, néhány jellemző 
munka- és ünnepnapra óránkénti bontásban. 

3. A beépített hőtermelők, (kazánok, kemencék, léghevítők, technológiai 
hevítők, stb.) adatai, esetleg fényképen az adatlapja, műszaki leírása, 
próbaüzemi jegyzőkönyve.

4. Ha van, a beépített villamos-energia termelők adatai, esetleg fényképen az 
adatlapja, műszaki leírása, próbaüzemi jegyzőkönyve. 

5. A főbb energiafogyasztók adatai, névleges üzemviteli paraméterei (pl. 
radiátoros fűtés 80/60 °C, padlófűtés 35/30 °C, sugárzó fűtés típusa, 
darabszáma, technológiánál igényelt hőmérséklet) esetleg fényképen az 
adatlapja, műszaki leírása, próbaüzemi jegyzőkönyve



Adatgyűjtés a létesítmény működéséről

Az Üzem áttekintő kapcsolása a nyomásfokozó részleg nélkül

A rendszer határa
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4.3.  Az összegyűjtött adatok feldolgozása és elemzése:

• a gyártott termék specifikációja,
• termelési, gép és berendezés, gyártósor, terület 

kihasználási adatok,
• termelési folyamatok, műszakok időrendje, termelési és 

terhelési profilok meghatározása,
• a folyamatokra és a környezetre vonatkozó specifikus 

feltételek és korlátok (biztonság, légszennyezés, stb.),
• energiafogyasztást befolyásoló tényezők.
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4.4.  Az adatok és előzetes számítások alapján a kiinduló állapot 
energiamérlegének összeállítása, a későbbi intézkedések 

eredményességének értékelésére szolgáló bázis- és fajlagos, 
a megtakarítás ösztönzésére célértékek meghatározása 

költséghelyekre, energiaforrásokra, folyamatokra lebontva.
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A bázisérték fontossága – ESCO modell
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Energiaköltség a korszerűsítés után



Fogyasztók csoportosítása



4.5. Energetikai mutató (energiahatékonysági mutató, 
energetikai teljesítmény jelzőszám) megállapítása, például:

• alapterület (kWh/m2a), 
• gyártott termék (építőanyag kWh/t, gépkocsi kWh/db), 
• árbevétel (kWh/EUR) (EUR/kWh), 
• stb.



4.6. Az energia megtakarítási lehetőségek áttekintése, 

költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárása és 

elemzése, 

a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségének elemzése, 

az energiahatékonyságot növelő intézkedések várható 

költségének becslése, 

előnyeik és költséghatékonyságuk elemzése.
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Energiagazdálkodási megfontolások

E = P . t      kWh
P - a villamos teljesítmény, kW

 t az üzemidő, h 

P ↓ ?    t ↓ ?

Az energia megtakarítási lehetőségek áttekintése - 1.



teljesítmény gazdálkodás 

energiagazdálkodás

A teljesítménygazdálkodás célja:

A csúcs-teljesítményigény csökkentése az üzemvitel 

tervezésével és a felügyelése az informatikai rendszerrel.

A teljesítménygazdálkodás módja:

A felügyelő rendszerrel az üzemvitelt úgy irányítják, 

hogy az energiaigény a tervezett és lekötött teljesítmény 

alatt maradjon. 

E ↓
P↓

Az energia megtakarítási lehetőségek áttekintése – 2.



A teljesítménygazdálkodás eredménye:

 a tervezése során: csökkenthető az energiatermelő 

berendezések és az elosztó rendszer igényelt  

teljesítménye, 

 a meglevő létesítményekben: a technológiai 

folyamat bővítése esetén a már beépített kapacitás 

kihasználásával elkerülhető új energiaforrások 

létesítése,

 fogyasztóknál: az alap, ill. teljesítmény díjak 

csökkentésével jelentős mértékben csökkenthető az 
energia-költség.

. 

Az energia megtakarítási lehetőségek áttekintése – 3.



A körültekintő energiagazdálkodás eredménye:

 a költségmentes, vagy kis beruházási költséget igénylő 
intézkedések megkeresése és bevezetése által (energia 
veszteségfeltárás segítségével) csökkenthető az energia 
és anyagköltség,

 pontosítható a termék önköltségének meghatározása, (a 
termék önköltségében jelentős hányadot képvisel az 
energiaköltség)

 kiterjesztésével csökkenthető a további segédanyagok 
felhasználása is.

Az energia megtakarítási lehetőségek áttekintése – 4.



A körültekintő energiagazdálkodás eredménye:

 az üzemviteli adatok feldolgozása és értékelése alapul 
szolgálnak további intézkedések megfogalmazására mint pl.

 az energiafelhasználás naturális formában történő 
megjelenítése mellett a költségek megjelenítése 
ösztönzően hat új energia-megtakarítási ötletek 
kigondolására,

 az üzemviteli állapotok egzakt ismerete mellett pontosan 
meghatározható és nyomon követhető a bevezetett 
intézkedés eredménye,

 a bevezetett intézkedés végrehajtása és eredménye 
dokumentálható,

 az elért megtakarítások mintaként rögzíthetők.

Az energia megtakarítási lehetőségek áttekintése – 5.



A projekt költség becslés típusai

A költség becslése a projekt életpályája során a 

céljának megfelelően négy alapcsoportba osztható:

A becslés típusa - célja - pontossága

Megvalósíthatóság A megvalósíthatóság 
elemzése

± 25 – 30 %

Előirányzás Kölcsön, ill. támogatás 
szerzése

± 15 – 25 %

Költségvetés A projekt ellenőrzése ± 10 – 15 %

Véglegesítés Végleges előterjesztés ± 5 %



A becslés a különböző csoportokban

Megvalósíthatóság

(viszonylag kevés adatból pl. tervezett 

létesítmény névleges teljesítménye, 

egyszerűsített folyamatábra,  feltételezett 

telephely, beépített alapterület, szoba,  vagy ágy 

szám)

a korábban megvalósított hasonló projektek

fajlagos beruházási költsége szerint



A becslés a különböző csoportokban

Költségvetési előirányzás  - listaárak 

alapján

( a megvalósítás útján előre haladva egyre több adat áll rendelkezésre)

a várhatóan beépítésre kerülő anyag és eszközök költségének 

meghatározásával növelhető a becslés pontossága.

Költségvetés készítésénél felhasználjuk 

a már elkészült kiviteli tervek adatait. 



A becslés a különböző csoportokban

Véglegesítés

Az elkészült kiviteli tervek alapján elkészített

árajánlatok felhasználásával



4.7. A jelenleginél fejlettebb üzemeltetési eljárások és 
esetleges új berendezések bemutatása, gazdasági értékelése 

(életciklus elemzés, költség-haszon elemzés)



A jelenleginél fejlettebb új berendezés – 1.

Hűtés növelt teljesítmény tényezővel

Összehasonlító mérések eredménye

Korszerű
Csavar
Dugattyús



A jelenleginél fejlettebb új berendezés – 1.

A körszerű géppel elérhető megtakarítás:

Megtakarítás

A villamos-energia felhasználás folyamatos 

üzemnél,  MWh/év 103

A villamos-energia költsége folyamatos 

üzemnél,  Ft/év 2 567 731

A villamos-energia felhasználás 50% 

kihasználásnál, MWh/év 72

A villamos-energia költsége 50% 

kihasználásnál, (70% üzem) Ft/év 1 797 412



4.8. Az energia megtakarítási lehetőségek csoportosítása , 
rangsorolása, a kedvezők kiválasztása és részletes műszaki és 

gazdasági elemzése



Bázis - 2014

Az energia megtakarítási lehetőségek 
csoportosítása

Ráfordítási igény, MFt

5-8%

Kis költséggel elérhető megtakarítás

Nagy költséggel elérhető megtakarítás

Energiahatékonyság növelő intézkedések

Tudatosság

Alacsonyan csüngő gyümölcsök

Jól előkészített felújítások

Csak támogatással elérhető megtakarítás



4.9. Javaslat kidolgozása a megvalósításra, 
ütem és költségterv kidolgozása

Vonal, és vagy hálódiagram készítése



4.10. Veszteségfeltáró zárójelentés (audit) készítése

Javaslat a veszteségfeltárás jelentésének tartalmára:

Vezetői összefoglaló - a főbb eredmények összefoglalása.

1. Bevezetés

2. Rendszerismertetés

3. Az adatok értékelése, bázisértékek

4. A elemzett energia-megtakarítási intézkedések, rangsor

5. Javaslat a további tevékenységre, ütem és költségterv.

6. Függelék (mellékletek)

A teljes jelentés terjedelme 12-20 oldal legyen. Juttassuk el
minden érintett személyhez és érdeklődőhöz.


