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Energetikai szakreferens éves jelentés 2021

1. Energiafelhasználás és költségek alakulása

1.1 Cégadatok

Cégnév KÁTA CNC Ipari és Kereskedelmi Kft.

1.2 Megoszlások a kijelölt id szakban 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 E.ON Energetikai szakreferens szoftverében a bázisév a tárgyévet megel z  évet jelöli.

- 3 -



Energetikai szakreferens éves jelentés 2021

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

id szakra vonatkozó energiafelhasználás mértékével. A diagram nyomtatott formában csupán tájékoztató jelleg , pontos adatokért, kérjük,

keresse fel a weboldalt a https://szakreferens.eon.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 igényl , 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 megsz nik, 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

korszer bbre való cseréje csökkentheti az energiafelhasználást a termelés növekedésével egyidej leg. Ebben az esetben abszolút értékben

az energiafelhasználás nem változik, de ezzel párhuzamosan az elkészült termékek darabszáma n . 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. Energiahatékonysági intézkedések nyomonkövetése

Tisztelt Ügyfelünk!

A rendszerünk számára rendelkezésre álló adatok alapján az Ön gazdálkodó szervezeténél nem történt energiahatékonysági fejlesztés az
elmúlt id szakban. Amennyiben segítségre szorulna a kitöltés során, esetleg energiahatékonysági fejlesztés végrehajtásán gondolkodna,
Szakreferensünk készséggel áll az Önök rendelkezésére a lent látható elérhet ségeken. Személyes konzultációk és tanácsadás keretében az
Ön problémáira egyedi és precíz megoldást kínálunk! Forduljon hozzánk bizalommal!

E-mail: energetikus@eon.com
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3. Szakreferens tevékenysége

Tisztelt Ügyfelünk!

Az E.ON Energetikai Szakreferens szolgáltatásának részeként biztosítjuk, hogy az energetikai szakreferens feladatát teljeskör en ellátjuk, a

törvényi el írásoknak teljes mértékben megfelel en.
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Szolgáltatáscsomagunk keretében havi/éves jelentést készítünk az Ön gazdálkodó szervezetének tárgyhavi fogyasztásáról, részletesen
bemutatva a költségösszetételt és kiemelve a fogyasztási anomáliákat, ezzel id t és er forrást takarítva meg az Ön számára. Riportot
készítünk az Ön energetikai szakreferense tevékenységér l, illetve az energiahatékonysági fejlesztésekr l és azok eredményeir l. Az éves
fogyasztási adatokat riportként tesszük közzé az online felületünkön, és a MEKH felé történ  éves adatszolgáltatási kötelezettséget teljes
mértékben átvállaljuk. Havi rendszerességgel küldünk tanácsokat és ajánlásokat energiahatékonysági fejlesztések végrehajtásához, illetve
konzultációs lehet séget, személyes tanácsadást biztosítunk energiahatékonysági kérdésekben. A tudatos m ködés és fenntartható jöv
érdekében oktató és szemléletformáló dokumentumokat érhet el a szolgáltatás online felületén.
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Éves energetikai szakreferensi riport2020 Get-Energy

KÁTA CNC Ipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90.

Adószám: 12324718-2-13

CÉGES ADATOK1

3 GWh - 5 GWh

VILLAMOS ENERGIA2

0 - 100 000 m
3

FÖLDGÁZ3

0 - 3 400 GJ

TÁVHŐ4

ENERGIA RÉSZTERÜLETENKÉNT5 ENERGIAMÉRLEG6

1 540 tonna

FELHASZNÁLT ENERGIA CO2

KIBOCSÁTÁSA

7

1 540 élőfa

A tölgyfa-egyenérték megmutatja, hogy a 2020. év energia felhasználásának szén-dioxid 

kibocsátását hány egészséges tölgyfa képes semlegesíteni 50 év alatt.

TÖLGYFA-EGYENÉRTÉK8

Szemléletformálás kapcsán munkatársaink az alábbi témákban kaptak tájékoztatást

MUNKAVÁLLALÓK SZEMLÉLETFORMÁLÁSA9

Passzív elérés: 100% Aktív elérés: 0 fő


Vállalati energiahatékonysági tanácsok

e-mobilitás, innovatív szigetelési megoldások, füstgáz hőkinyerés 

és hasznosítás, inverteres split klíma, hőszivattyú, hidraulikai 

beszabályozás, tetőhűtés, napelemes rendszer, kondenzációs 

kazán, energiatárolás, szivattyú beépítés, energiamonitoring, 

fázisjavítás


Lakossági energiahatékonysági tanácsok

innovatív szigetelési megoldások, energiahatékony fűtésvezérlő 

rendszerek, villanykörte kisokos, e-mobilitás, szelektív 

hulladékgyűjtés, vízfelhasználás, távfűtés, okos város, 

energiamonitoring, mesterséges erdők, napelemes rendszerek, 

klímaberendezések, jogszabályi változások, jeles dátumok



Éves energetikai szakreferensi riport2019 Get-Energy

KÁTA CNC Ipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90.

Adószám: 12324718-2-13

CÉGES ADATOK1

3 GWh - 5 GWh

VILLAMOS ENERGIA2

100 000 m
3
 - 500 000 m

3

FÖLDGÁZ3

0 - 3 400 GJ

TÁVHŐ4

ENERGIA RÉSZTERÜLETENKÉNT5 ENERGIAMÉRLEG6

2 240 tonna

FELHASZNÁLT ENERGIA CO2

KIBOCSÁTÁSA

7

2 240 élőfa

A tölgyfa-egyenérték megmutatja, hogy a 2019. év energia felhasználásának szén-dioxid 

kibocsátását hány egészséges tölgyfa képes semlegesíteni 50 év alatt.

TÖLGYFA-EGYENÉRTÉK8

Szemléletformálás kapcsán munkatársaink az alábbi témákban kaptak tájékoztatást

MUNKAVÁLLALÓK SZEMLÉLETFORMÁLÁSA9

Passzív elérés: 100% Aktív elérés: 0 fő


Vállalati energiahatékonysági tanácsok

e-mobilitás, innovatív szigetelési megoldások, füstgáz hőkinyerés 

és hasznosítás, inverteres split klíma, hőszivattyú, hidraulikai 

beszabályozás, tetőhűtés, napelemes rendszer, kondenzációs 

kazán, energiatárolás, szivattyú beépítés, energiamonitoring, 

fázisjavítás


Lakossági energiahatékonysági tanácsok

innovatív szigetelési megoldások, energiahatékony fűtésvezérlő 

rendszerek, villanykörte kisokos, e-mobilitás, szelektív 

hulladékgyűjtés, vízfelhasználás, távfűtés, okos város, 

energiamonitoring, mesterséges erdők, napelemes rendszerek, 

klímaberendezések, jogszabályi változások, jeles dátumok



Éves energetikai szakreferensi riport2018 Get-Energy

KÁTA CNC Ipari és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 2255 Szentlőrinckáta, Dózsa Gy. utca 90.

Adószám: 12324718-2-13

CÉGES ADATOK1

5 GWh - 10 GWh

VILLAMOS ENERGIA2

100 000 m
3
 - 500 000 m

3

FÖLDGÁZ3

0 - 3 400 GJ

TÁVHŐ4

ENERGIA RÉSZTERÜLETENKÉNT5 ENERGIAMÉRLEG6

2 789 tonna

FELHASZNÁLT ENERGIA CO2

KIBOCSÁTÁSA

7

2 789 élőfa

A tölgyfa-egyenérték megmutatja, hogy a 2018. év energia felhasználásának szén-dioxid 

kibocsátását hány egészséges tölgyfa képes semlegesíteni 50 év alatt.

TÖLGYFA-EGYENÉRTÉK8

Szemléletformálás kapcsán munkatársaink az alábbi témákban kaptak tájékoztatást

MUNKAVÁLLALÓK SZEMLÉLETFORMÁLÁSA9

Passzív elérés: 100% Aktív elérés: 0 fő


Vállalati energiahatékonysági tanácsok

e-mobilitás, innovatív szigetelési megoldások, füstgáz hőkinyerés 

és hasznosítás, inverteres split klíma, hőszivattyú, hidraulikai 

beszabályozás, tetőhűtés, napelemes rendszer, kondenzációs 

kazán, energiatárolás, szivattyú beépítés, energiamonitoring, 

fázisjavítás


Lakossági energiahatékonysági tanácsok

innovatív szigetelési megoldások, energiahatékony fűtésvezérlő 

rendszerek, villanykörte kisokos, e-mobilitás, szelektív 

hulladékgyűjtés, vízfelhasználás, távfűtés, okos város, 

energiamonitoring, mesterséges erdők, napelemes rendszerek, 

klímaberendezések, jogszabályi változások, jeles dátumok


