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Éves energiafogyasztás és -költség megoszlása energianemenként
Összes energiafelhasználás megoszlása
11%
Földgáz

16%

Villamos energia, vásárolt
73%

Származtatott hő

Az összes energiafelhasználás eltérése előző évhez képest

-0,4%

Az összes energiafelhasználás kWh-ban kifejezett energianemenkénti megoszlása látható a fenti
ábrán. Az energiahatékonysági intézkedéseket elősorban a fő energiafelhasználási területeten célszerű
végrehajtani.

Összes energiafelhasználás primer energia igényének
megoszlása
11%
Földgáz
Villamos energia, vásárolt

32%

57%

Származtatott hő

Az energiafelhasználás primer energia igényének eltérése előző évhez képest

-1,6%

Az energiahordozók összehasonlíthatóságának érdekében az előállításukhoz szükséges primer energia
igényt szükséges kiszámítani. A primer (elsődleges) energia a természetben előforduló az ember által
még át nem alakított szilárd, folyékony és gáznemű nyersanyagokban rejlő energia. A primer energia
mennyiséggel arányos az energiafelhasználás környezetterhelése (pl.: CO2 kibocsátás).
A környezetterhelés csökkentés érdekében elősorban a fő primer energiafelhasználás területén
célszerű intézkedést végrehajtani.

Energiaköltségek megoszlása
14%
Földgáz
35%

51%

Az összes energiaköltség eltérése előző évhez képest

Villamos energia, vásárolt
Származtatott hő

-19,5%

Az energiaköltségek energianemenkénti megoszlása látható a fenti ábrán.
Az energiaköltség csökkentés érdekében is elősorban a fő energiafelhasználás területén célszerű
intézkedést végrehajtani.

Éves villamosenergia-fogyasztás
514 931
● Éves hatásos villamosenergia-fogyasztás eltérés előző évhez képest

-5,9%

Az energiafelhasználás éves mértékének változása főként a gazdálkodó szervezet tevékenységétől, az
időjárási viszonyoktól, az energiahatékonysági intézkedésektől és fejlesztésektől függ. A növekvő
gazdasági tevékenység növekvő energiafogyasztást eredményezhet.
13 947 645
● Összes villamosenergia-költség eltérés előző évhez képest

-15,6%

Az energiaköltség éves mértékének a változása a felhasznált villamosenergia-mennyiségtől, az energia
szerződésekben és a törvényileg meghatározott díjak mértékétől függ. A növekvő gazdasági
tevékenység növekvő energiafogyasztást, ezzel növekvő energiaköltséget eredményezhet.
27,1
● Fajlagos energiaköltség eltérés előző évhez képest

-10,3%

A fajlagos energiaköltség változása az energia kereskedői szerződések (energiadíj) és a törvényileg
meghatározott díjtételek változásának mértékétől függ. A fajlagos energiaköltség csökkenése előnyös
a gazdálkodó szervezet számára.

Éves villamosenergia-fogyasztás és költség trendje havi
bontásban

Villamosenergia-fogyasztás [kWh]

Villamosenergia-költség [Ft]

Éves földgázfogyasztás
245 708

8 354 072 MJ
+ 2,1%

● Éves földgázfogyasztás eltérés előző évhez képest

20 067 993 Ft
● Hőmérséklet adatok

x

Aktuális éves fűtési szezon külső középhőmérséklet

6,0 °C

1

4,3 °C

Átlagos éves fűtési szezon külső középhőmérséklet
Átlagos belső hőmérséklet

21 °C
271849 m3

Külső hőmérsékletre korrigált éves földgázfogyasztás
● Korrigált földgázfogyasztás eltérés előző évhez képest

+ 0,26%

A földgázfogyasztás változásának követésével a fűtési célú földgázfelhasználást az átlagos éves fűtési
szezon külső középhőmérsékletére korrigáltuk. A korrigált értékek az azonos átlagos éves fűtési szezon
külső középhőmérséklet mellett földgázfelhasználást mutatják meg. A korrigált földgázfelhasználás éves
változása így csak a gazdasági tevékenység és az esetleges energiahatékonysági intézkedésektől függ.

● Összes földgázköltség eltérés előző évhez képest

-24,8%

● Fajlagos földgázköltség eltérés előző évhez képest

-26,4%

Az energiafogyasztás, költség és fajlagosköltség éves mértékének változását befolyásoló tényezők a
villamosenergia-fogyasztásnál ismertetésre kerültek.

Éves földgázfogyasztás és költség trendje havi bontásban

2,4 Ft/MJ

8,6 Ft/kWh

Földgázköltség [Ft]
1

Földgázfogyasztás [m3]

Országos átlagos havi középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak homogenizált, interpolált adatai alapján

Éves származtatott hőfogyasztás
1 270 000 MWh
-7,1%

● Éves származtatott hőfogyasztás eltérés előző évhez képest
● Hőmérséklet adatok

x

2017. fűtési szezon havi külső középhőmérsékleteinek átlaga

6,0 °C

Átlagos fűtési szezon havi külső középhőmérsékleteinek átlaga

4,3 °C

Átlagos belső hőmérséklet

21 °C

Külső hőmérsékletre korrigált évesszármaztatott hőfogyasztás
● Korrigált származtatott hőfogyasztás eltérés előző évhez képest

1400629 MJ
-7%

A származtatott hőfogyasztás változásának követésével a fűtési célú származtatott hőfelhasználást
az átlagos éves fűtési szezon külső középhőmérsékletére korrigáltuk. A korrigált értékek az azonos
átlagos éves fűtési szezon külső középhőmérséklet mellett származtatott hőfelhasználást mutatják
meg. A korrigált származtatott hőfelhasználás éves változása így csak a gazdasági tevékenység és az
esetleges energiahatékonysági intézkedésektől függ.
5 390 706 Ft
● Összes származtatott hőköltség eltérés előző évhez képest
● Fajlagos származtatott hőköltség eltérés előző évhez képest

-5,4%
15,28074255
+ 1,8%

Az energiafogyasztás, költség és fajlagosköltség éves mértékének változását befolyásoló tényezők a
villamosenergia-fogyasztásnál ismertetésre kerültek.

Éves származtatott hőfogyasztás és költség trendje havi
bontásban

Származtatott hőköltség [Ft]
1

Származtatott hőfogyasztás [MJ]

Országos átlagos havi középhőmérséklet Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak homogenizált, interpolált adatai alapján

Végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési
megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények
Beruházások
Intézkedés műszaki tartalma: Meglévő gázos üzemű hagyományos légbefúvó cseréje kondenzációsra
(Teniszcsarnok)
Tervezett megtakarítás: 15%
Beruházás befejezése: 2017. december
Intézkedés műszaki tartalma: Hagyományos gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra és Quadriga gázos
vízmelegítő cseréje Hajdú melegvíz tárolóra (Triatlon-TMK épület)
Tervezett megtakarítás: 23%
Beruházás befejezése: 2017. augusztus
Intézkedés műszaki tartalma: Az épület É-i és Ny-i homlokzatának utólagos 10 cm-es hőszigetelése
(Súlyemelő- asztalitenisz épület)
Tervezett megtakarítás: 5%
Beruházás befejezése: 2017.január

Értékelés
Mindhárom beruházás a Tiszaújvárosi Teleki Blanka út 6. szám alatt található Sportcentrum épületeinél
valósult meg.
A tervezet szerint a Teniszcsarnoknál a légbefúvó cseréjével a beruházás előtti éves földgázfelhasználás 15%a takarítható meg. A beruházást 2017. decemberében fejezték be, amely hónap földgázfogyasztása 42%-kal
csökkent 2016. decemberéhez képest.
A tervezet szerint a Triatlon-TMK épületénél a kazán és a HMV tároló cseréjével a beruházás előtti éves
földgázfogyasztás 23%-a takarítható meg. A beruházást 2017. augusztusában fejezték be. A 2017. augusztusdecember közötti időszak földgázfogyasztása 20%-kal csökkent a 2016. augusztus-december közötti időszak
földgázfogyasztásához képest.
A tervezet szerint a Súlyemelő-asztalitenisz épület É-i és Ny-i homlokzatának utólagos 10 cm-es
hőszigetelése éves szinten 5%-os földgázfogyasztás csökkentést eredményez. A beruházást 2017.
januárjában fejezték be. 2017. során, egy év alatt 5%-os földgázfogyasztás csökkenés történt a 2016-os éves
fogyasztáshoz képest, amely megfelel a tervezett megtakarításoknak.

