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1. AZ ÉVES RIPORT CÉLJA 

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. 

rendelet értelmében 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. 

A 2019. évi szakreferensi tevékenységünk eredményeképp nyomon követtük a vállalat 

energiafelhasználását, annak alakulását és költségszerkezetét, valamint az 

energiahatékonysági beruházásait. 

Szemléletformáló feladataink teljesítését követően az éves jelentésben mutatjuk be annak 

nyomon követésének eredményeit. 

Az éves riport kiemelt célja, hogy a vállalat megfelelően tudja bemutatni az 

energiahatékonysági törvény által tőle megkövetelt feladatok elvégzését.  

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

2.1. A SZAKREFERENS SZERVEZET BEMUTATÁSA 

A Menton Energy Group Kft. munkatársai több, mint 10 éves, az energetikai szektorban 

eltöltött, szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Tanácsadóink, energetikusaink, 

tervezőmérnökeink és kivitelező partnereink garantálják valamennyi projekt teljes körű 

lebonyolítását, az ajánlatadástól a kivitelezésig. 

A Menton Energy Group Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által 

akkreditált szervezetként rendelkezik mindazon jogosultságokkal és szakmai tapasztalatokkal, 

mely az energetikai szakreferens tevékenység ellátásához szükséges.  
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2.2. A JELENTÉS KÉSZÍTŐI 

A havi riport elkészítésében az alábbi munkatársak és szakértők vettek részt. 

Kovácsné 
Sebestyén Éva 

Energetikai szakreferens 

Okl. gépészmérnök 

ME-EN, MV-EN, G, TÉ, SZÉS6, FH, FL, EN-ME  

MMK névjegyzéki azonosító: 01-12512 

MEKH névjegyzéki azonosító: ESZ-45/2019 és EA-01-53/2016 

Kovács Attila 

Energetikai szakreferens 

Okl. gépészmérnök 

SZÉM6, ME-EN, MV-EN, TÉ, SZÉM5, EN-HŐ,  

FH, FL, EN-ME, EN-VI  

MMK névjegyzéki azonosító: 01-12640 

MEKH névjegyzéki azonosító: ESZ-41/2019 és EA-01-44/2016 

Szabó Zoltán 

Energetikai szakreferens 

Villamosmérnök 

MV-EN, V, EN-ME, EN-VI, ME-EN-VI, Vn 

MMK névjegyzéki azonosító: 13-16070 / 13-66982 

MEKH névjegyzéki azonosító: ESZ-157/2019 

 

2.3. A VÁLLALAT BEMUTATÁSA 

Általános cégadatok 

Cégnév NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 

Székhely 2840 Oroszlány Bánki Donát utca 2. 

Cég fő tevékenysége Hőszolgáltatás 

Adószám 1 2 7 9 4 7 2 6 - 2 - 1 1 

 

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2018 augusztus 01-én, míg jogelődje az 

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (OSZ Zrt.) 2002. március 6-án került bejegyzésre a 

cégbíróságon. A társaság tevékenysége az alábbi területekre terjedt ki: 
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• távhő- és használati melegvíz szolgáltatás 

• szennyvíz kezelés és csatornarendszer üzemeltetés 

• önkormányzati és saját bérlakás kezelés, értékesítés 

• ingatlanfejlesztés és értékesítés 

• városi sportlétesítmények, uszoda és strand üzemeltetés 

• építőipari beruházás 

• ipari park fejlesztés 
 

2014. július 1-ig az OSZ Zrt. üzemeltette a város szennyvíztisztító telepét, illetve a 

városi csatornarendszert, mely tevékenység jogszabályi változások miatt az ÉDV Zrt-

hez került. 

2015. március 01-ig vagyongazdálkodási üzletágunk foglalkozott az önkormányzati 

bérlakások kezelésével, mely tevékenység végzését tulajdonosi döntés alapján a 

Varikont Kft. vett át társágunktól. 

2017. január 01-től – szintén tulajdonosi döntés alapján – a saját tulajdonú bérlakások 

tulajdonjoga és üzemeltetése, valamint városi sportlétesítmények, uszoda és strand 

üzemeltetési tevékenysége az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt-hez került. 

A fentiek alapján Társaságunk 2017. január 01-től elsősorban távhő-, illetve használati 

melegvíz szolgáltatással, illetve ehhez tartozó kivitelezési munkákkal foglalkozik. 

A távhőszolgáltatás Oroszlányban 

Oroszlányban a távhőszolgáltatás a hatvanas évek első felében kezdődött meg. A 

szolgáltatást 1969-től a Komtávhő oroszlányi üzemegysége biztosította. Az új építésű 

panellakások már mind ezzel a módszerrel voltak fűtve, a régi épületek azonban egyéni -

többnyire szenes- fűtéssel rendelkeztek. 

A rendszerváltás után az oroszlányi üzemegység önállósodott és 1992. október 1-től 

Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. néven, 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságként 

folytatta tevékenységét. 1997-ben kezdődött meg az egyéni fűtésű lakások rácsatlakoztatása 

a városi távhőellátó rendszerre. 

Azóta évről-évre újabb társasházközösségek előtt nyílt lehetőség a korszerűbb fűtési 

szolgáltatás igénybevételére. Az eltelt időszakban mintegy 1600 lakástulajdonos számára nyílt 

lehetőség a távfűtés igénybevételére, melyet fokozatosan egyre többen vesznek igénybe. A 

2017-es évben befejeződött fejlesztéseket követően gyakorlatilag a város összes társasházi 

területét lefedtük. 
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A Vértesi Erőmű és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. központja közötti térszint feletti hőtávvezeték 

föld alá helyezésére Társaságunk KEOP és EU önerő pályázatokon összesen több mint 1 

milliárd forintot nyert, az energetikai fejlesztés 2015. évben készült el. 

2017 évben csatlakozott az 1 000. egyedi hőmennyiségmérős lakossági felhasználónk, így az 

egyedi hőmennyiségmérővel ellátott lakások aránya meghaladta a 20%-ot. A távfelügyeleti 

rendszer megújítása során az összes (több mint 200) lakossági hőközpont és közel 40 saját 

tulajdonú egyéb felhasználó ellátását biztosító hőközpont bevonásra került a távfelügyeletbe. 

Ebben az évben a Bánki D. u. 2. sz. alatti központi telephely épületének energetikai felújítása 

is megtörtént. 

2018 évben sikeresen pályáztunk a hőfogadó és az intézményi hőközpontok megújítására, 

valamint a központi telephelyen végrehajtottuk a tulajdon szerinti szétválasztáshoz szükséges 

átalakításokat. 

Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 2018. augusztus 01-től az NKM Oroszlányi 

Szolgáltató Zrt. kizárólagos tulajdonosa lett. A sikeres tranzakciót követően az 

országban elsőként az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ügyfelei számára nyílt meg a 

lehetőség, hogy a földgáz- és áramszolgáltatás mellett immár a távhőszolgáltatást is 

a nemzeti közműszolgáltatás keretei közt vegyék igénybe. 
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2.4. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony 

magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó 

szervezet működésében és döntéshozatalában.  

a) figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az 

energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,  

b) közreműködik az Ehat. tv. 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében, és az 

adatszolgáltatást a gazdálkodó szervezet nevében benyújtja a Hivatalhoz (ld.: 2/2017. (II. 

16.) MEKH rendelet 3. § (2) bekezdés),  

c) részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének 

kialakításában, 

d) 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,  

e) javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, 

energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,  

f) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési 

megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,  

g) 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,  

h) 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,  

i) ellátja az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal 

kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
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3. ÖSSZEFOGLALÓ ENERGIAMÉRLEG 

3.1. ÉVES ENERGIAMÉRLEG 

Megnevezés 
Vásárolt villamos 

energia 
felhasználása 

Földgáz 
Távhő 

felhasználás 
Flotta: felhasznált 
benzin üzemanyag 

Flotta: felhasznált 
diesel üzemanyag 

Energia(hordozó) mennyisége 649,2 MWh 542,8 MWh 168,3 MWh 22,8 MWh 22,6 MWh 

CO2 kibocsátás 236,95 t 109,63 t 45,95 t 5,68 t 6,02 t 

 

 

 

 

 

 

Éves energiafelhasználás alakulása energianemenként 2019 évben: 

A 2019-es energiamérlegből látszik, hogy a földgáz és távhő felhasználás 

aránya ~50%. A villamos energia részaránya 46 %, míg az 

üzemanyagfelhasználás bőven ~3%.  
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4. ENERGIAMEGOSZLÁSOK (22/C SZERINT) 

Megnevezés 
Vásárolt 

villamos energia 
felhasználása 

Földgáz 
Távhő 

felhasználás 
Flotta: felhasznált 
benzin üzemanyag 

Flotta: felhasznált 
diesel üzemanyag 

Energiafelhasználás 
technológia/folyamat 

548,6 MWh 542,8 MWh 0,0 MWh 0,0 MWh 0,0 MWh 

Energiafelhasználás 
épület/szociális 

100,6 MWh 0,0 MWh 168,3 MWh 0,0 MWh 0,0 MWh 

Energiafelhasználás 
szállítás 

0,0 MWh 0,0 MWh 0,0 MWh 22,8 MWh 22,6 MWh 

CO2 kibocsátás 
technológia/folyamat 

200,22 t 109,63 t 0,00 t 0,00 t 0,00 t 

CO2 kibocsátás 
épület/szociális 

36,73 t 0,00 t 45,95 t 0,00 t 0,00 t 

CO2 kibocsátás szállítás 0,00 t 0,00 t 0,00 t 5,68 t 6,02 t 
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Az energiamegoszlásokat tovább vizsgálva; 

- a technológiai célú energiafelhasználás 

aránya 78 % 

- a szociális energiafelhasználás 19 % 

- a szállítás aránya 3% 
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5. SZEMLÉLETFORMÁLÁS EREDMÉNYEI 

Megnevezés Tevékenység jellemzői 

a szemléletformálási tevékenység jellege Energetikai szakreferens szolgáltatáson belül 

a szemléletformálási tevékenység leírása Éves szinten 4 szemléletformáló anyag készült. 

helyszíne Vállalatunk telephelyein 

a tevékenység ismétlődésének gyakorisága Negyedéves 

a program élettartama Szerződés szerint 

aktív módon elért résztvevők száma valamennyi kollégát elértük 

passzív módon elért résztvevők száma valamennyi kollégát elértük 

 

Az energetikai szakreferensi szolgáltatáson belül negyedévente kerülnek megküldésre a személetformáló anyagok, melynek 3 célcsoportja van. 

Egyrészt fontosnak tartjuk a lakossági szemléletformálást, ezt kiegészítettük az irodai és az ipari területek javaslataival. 
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6. A VÁLLALAT EREDMÉNYEI, CÉLJAI 

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. távhőszolgáltatást végző vállalkozás, amely Oroszlány város 

és Bokod község távhő ellátásában stratégiai szerepet tölt be. 

Fő célkitűzéseink  

➢ A stabil szolgáltatás feltételeinek megteremtése és fenntartása  

➢ A költséghatékonyabb működés lehetőségeinek feltárása és fenntartása  

➢ A távhőszolgáltatási piaci igények optimális kielégítése 

➢ A távhő hálózat üzembiztos és biztonságos állapotának fenntartása 

➢ Azoknak a kritikus tevékenységeknek a feltárása, szabályozása és folyamatos figyelemmel 
kísérése, amelyek jelentős mértékű tényleges vagy potenciális hatást fejtenek/fejthetnek ki 
a környezetre 

➢ Az energiahatékonyságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának 
ésszerűsítését megcélozva, a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos fejlesztése 

➢ A lehetséges kockázatok felderítése, és hatásuk minimalizálása 

➢ Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkahelyek fenntartása  

➢ A környezetre gyakorolt hatások mérséklése, tevékenységünk környezettudatos 
szervezése 

➢ A távhőszolgáltatás során keletkezett hulladék minimalizálása, hasznosítása  
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7. ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSEK 

Energiahatékonysági intézkedés adott évben nem volt. 

8. MEGÚJULÓ ENERGIÁK 

Megújuló energia technológiák fejlődésének folyamatos követése 

Megújuló energiának nevezzük azt az energiaforrást, amely vagy korlátlanul áll rendelkezésre, 

vagy a "megújulása" gyorsabban megy végbe, mint a kitermelése/felhasználása. 

A nap, szél és geotermikus energia gyakorlatilag korlátlanul rendelkezésre áll, így ezeket 

klasszikusan lehet megújuló energiaforrásoknak nevezni. 

Vegyük például a biomasszák körébe tartozó fát, mint energiaforrást. A fa lehet megújuló 

energiaforrás is, de lehet hagyományos is. A különbség "mindössze" a kitermelés volumenében 

mutatkozik, hiszen, ha egy adott erdő megújulási képességét nem meghaladva termeljük ki a 

faanyagot, akkor a fa máris megújuló energiaforrásnak számít.   

A megújuló energiaforrásokban első sorban a "kiapadhatatlan" jellemzőt keressük, mely nem 

azonos a rendelkezésre állással. Az energiatárolás a jelenlegi technológiai fejlettség mellett nem 

hatékony és drága. Ettől függetlenül a megújuló energiaforrások egyre nagyobb teret nyernek a 

hagyományos energiatermelés mellett, mintegy versenyt generálva a társadalom különböző 

rétegeiben. 

A megújuló energiák hasznosításának lehetőségei egyelőre kis szeletet hasítanak ki a 

vállalkozások, de akár az ország energiatortájából, így leginkább a "zöld" tudat és a diverzifikáció 

mentén értelmezhetők. 
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