
Az anyag- és energiahatékonyság ösztönzője a szabványok 
és az elrendelt energiahatékonyság ütközőzónájában 

 
Axel Dick okleveles mérnök, üzletfejlesztés, környezet és energia 
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Évente mennyi áramot használunk el 
Ausztriában a standby üzemmódban álló 
készülékek miatt? 
 
 
A ritka földfémek hány százaléka kerül 
újrahasznosításra? 
 
 
Ausztriában naponta mekkora területet 
használunk el? 



1. Válasz – fogyasztás standby 
üzemmódban  
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800 gigawattóra 
 
vagy 
 
egy dunai erőmű éves 
termelése 
 
vagy  
 
több mint 200.000 
háztartás éves 
áramfogyasztása. 
Forrás: www.umweltjournal.at 



Energiahatékonyság és éghajlat-változási politika 

1992: Riói nemzetközi konferencia -> az Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény elfogadása 
1997: Kiegészítő jegyzőkönyv az Éghajlatváltozási 
Keretegyezményhez az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
céljával, Kiotói Jegyzőkönyv – hatályba lépett 2005. 02. 
16-án 
 
Első alkalommal határoztak meg a nemzetközi jog szerint 
kötelező érvényű célértékeket az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátására vonatkozóan, cél a kibocsátás 
csökkentése 5 százalékkal az 1990 évi értékkel szemben; 
kulcsszó: A kibocsátási egységekről szóló törvény (EZG) 
(jelenleg 48 % plusz) 
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Energiahatékonyság és éghajlat-változási politika 

2005. június 21-én az Európai Unió Bizottsága határozott 
az energaihatékonyságról szóló zöld könyvről. 
2006: Az energia-végfelhasználás hatékonyságról szóló 
irányelv kiadása (2004/8/EK; 2006/32/EK – 2012/27/EU) 
Cél: 2020-ig az elsődleges energiafogyasztás  20%-ának 
megtakarítása 
A lisszaboni csúcson (2007) az Európai Tanács ambiciózus, 
nem kötelező érvényű energiahatékonysági célokban 
állapodott meg. 
2011: ISO 50001 
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Energiahatékonyság és éghajlat-változási politika 

Energiahatékonyság 
Áttérés éghajlatváltozási szempontból semleges 
üzemanyagokra 

Hő és áram visszanyerése 
Megújuló energiák 
Nyersanyag visszanyerése hulladékból 
Termékfejlesztések 
Az anyagfelhasználás hatékonysága 
A CO2 kívül az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése  

Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Chance -> Éghajlat-
változási Kormányközi Testület) 2007. évi negyedik jelentéséből Fólia	száma	6	



Energiahatékonyság és éghajlat-változási politika - a 
jelen 

2015: Ferenc pápa enciklikája a közös ház gondozásáról  
2015: A pápa az Egyesült Államok Kongresszusa előtt 
beszél. 
2015: 21. Az ENSZ éghajlatváltozási konferenciája (a Kiotói 
Jegyzőkönyv részes felei találkozójának 11. ülése), Párizs, 
11.30.-12.12., súlypont: A Kiotói Jegyzőkönyv folytatása 
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„a 2 °C-ra vonatkozó célkitűzés” 
 
 
 
 
 

 
Az ipari országokban az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásának csökkentése 
80-95 %-kal 2050-ig  

 



A vállalatoknál és az állami szerveknél 
az energiahatékonyság növeléséről 
szóló szövetségi törvény 
(energiahatékonyságról szóló 
szövetségi törvény - EEffG)  
Szövetséi Törvénytár 72. száma, I. 
rész, 2014. 08. 11. 
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1.  Increase energy efficiency and supply 

security 
1.  Energy consumption in Austria 2020: no more than 

1050 Petajoule (PJ) 
2.  To save about 310 PJ (accumulated until 2020) 

1.  Energy suppliers. 159 PJ accumulated  

2.  Strategic actions: 151 PJ 

2.  Increase quality of energy services 

Main goals 



Központi paragrafusok 

 

 5. § (1) 18. pont: Fogalommeghatározások 
9. § Energiairányítás a vállalatoknál 
17. § Energiaauditok minőségi követelményei 

18. § Energiaauditok minimumkövetelményei 
31. § Közigazgatási bírságok 
32. § Átmeneti rendelkezések (àBejelentési 
kötelezettségek határideje) 
Az EEffG III. melléklete (hivatkozással az EN 16247 
szabvány 1. részére) 
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Az energiairányítási/környezetközpontú irányítási 
rendszerek céljai 

Az EMAS-rendelet és az ISO 14001  
A környezeti teljesítmény 
növelése (környezeti teljesítmény = a környezeti 
tényezők irányításának mérhető eredménye – ide 
tartozik az energia tényezője is) 

ISO 50001:2011 
Az energiahatékonyság növelése 

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának és 
más környezeti hatásoknak a csökkentése 
Az energiaköltségek csökkentése 

Az	energiahatékonyság	irányítása	–	Axel	
Dick	



Hidden Treasure 2013 
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Hidden Treasure 2013 
átlagosan 5 %-os közvetlen energiaköltségek 
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Einsparpotenzial 

Megtakarítási potenciál %-
ban 

energieintensive Industrie Potential I 

energieintensive Industrie Potenzial II 

Közvetlen 
költségmegtakarítás a 
következők révén: 
n  csökkentett karbantartás 
n  csekélyebb 

anyagfelhasználás 
n  csekélyebb mennyiségű 

huladék keletkezése 
n  pozitív hozzájárulás a 

kockázatok kezeléséhez  
n  kevesebb adó 
n  termékfejlesztések 

A nyereségesség akár 2%-os növelése is lehetséges. 



A „Hidden Treasure” fontos következtetései 

n  Az energiahatékonyság a vezetőség dolga 
n  Az energiahatékonyság nem csupán műszaki, hanem 

kulturális feladat is 
n  Az energiahatékonysági programnak a beszerzéstől az 

értékesítésig a teljes értékteremtő folyamatot fel kell 
ölelnie annak érdekében, hogy teljes potenciálját ki tudja 
bontakoztatni.  
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A „Hidden Treasure” fontos következtetései 

n  Az energiahatékonysági standardok teljesítését feltételként 
fogják megszabni közbeszerzési eljárásokon, vagyis az 
ISO 50001 szabvány szerinti tanúsítás jelenti majd a 
belépőt. 

n  Pozitív hatás az arculatra és a márkanévre 
n  A forgalom és nyereség növekedése energiahatékony 

termékek és új szolgáltatások révén 
n  qualityaustria opinion: ISO 50001 certificate as a door 

opener 
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A Hidden Treasure következtetéseinek és 
a szabványkövetelmények 
összehasonlítása 

Kiadás:	2015-1	 Fólia	száma	17	

Hidden Treasure ISO 50001:2011 
Az energiahatékonyság a 
vezetőség dolga 

A felső vezetőség felelőssége 
Energiapolitika 
Stratégiai energiacélok 

Az energiahatékonyság nem 
csupán műszaki, hanem kulturális 
feladat is 

Energiapolitika 
 
Energiamegbízott, energia-munkacsoport 
Tudatosság kialakítása, oktatás és képzés 
 
Belső kommunikáció 
Folyamatok a kommentárokhoz és fejlesztési 
javaslatokhoz 



A Hidden Treasure következtetéseinek és 
a szabványkövetelmények 
összehasonlítása 
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Hidden Treasure ISO 50001:2011 
A teljes értékteremtési folyamat 
felölelése a beszerzéstől az 
értékesítésig 

Energiatervezési folyamat 
 
Folyamatok és karbantartás 
 
Energiaszolgáltatások, termékek, 
berendezések és az energia 
beszerzése àA beszerzés értékelése az 
energiateljesítmény figyelembevételével is … 

A forgalom és nyereség 
növekedése energiahatékony 
termékek és új szolgáltatások 
révén 
 

Létesítmények, telephelyek, 
berendezések, rendszerek és 
folyamatok méretezése 
(tervezése) ... 
 



ISO 50001 ‚tervezési folyamat‘ (4.4.3. szakasz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ábra a 4.4.3. szakaszhoz, ‚Energiaátvizsgálás‘ az ISO 50001:2011 szabvány mellékletének A2 ábrája szerint 

A tervezés 
bementei 

Energiaátvizsgálás A tervezés 
kimenetei 

•  Múltbéli és jelenlegi 
energiafelhasználások 

A)  Az energiafelhasználás 
és -fogyasztás elemzése 

•  Energia-alapállapot 
•  Energeiateljesítmény-

mutatók (ETM) 
•  Célok és előirányzatok 
•  Cselekvési tervek 

•  Változók, amelyek 
hatással vannak a 
jelentős energia-
felhasználásra 

•  Teljesítmény 

B)  Azon területek 
meghatározása, ahol 
jelentős az 
energiafelhasználás és -
fogyasztás  

C)  Az energiateljesítmény-
növelés lehetőségeinek 
azonosítása 
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Mérlegkészítési lehetőségek 

Tevékenységek (pl. fűnyírás) 
Gyártási eljárás 

Gyártási folyamatok 

Berendezések, épületek 
Szervezet 

Különböző szervezeteken keresztül 
Régiók 
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Gyakorlati tapasztalatok és ötletek (1) 

Meg kell határozni a befolyásoló tényezőket az 
energiahahékonyságra vonatkozóan (példák:) 

Termékösszetétel 

A berendezések kihasználtsága (értékesítés tervezése) 
Környezeti hőmérséklet (fűtési foknapok) 
Termelékenység (berendezések rendelkezésre állása, 
alapanyagok rendelkezésre állása, selejt) 
Gépek futása a papíriparban (papírszakadás, vegyi anyagok 
felhasználása, a cellulóz minősége)  
A nyerolaj kiválasztása a petrolkémiai iparban 
Fémhulladék tárolása külső raktárban télen (öntöde) 
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Gyakorlati tapasztalatok és ötletek (2) 

Kevesebb fogyasztás mérnek, mint ami elszámolásra kerül 
(vezetékveszteség) 
Berendezések kivétele energiaigényes termelés esetén 
(terhelési profil figyelemmel kísérése, csúcsterhelés) 
Az energiamérleg alapján ki lehet számolni a CO2-mérleget 
(éghajlat-semlegesség) 
Lehetségessé válik a termékek élettartamának vizsgálata a 
CO2 szempontjából 
Az energiahatékonyság és a  
CO2-kibocsátás figyelembevétele már a termék, illetve a 
technológia fejlesztése során (környezetbarát 
terméktervezés) 
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Gyakorlati tapasztalatok és ötletek (3) 

Az energiamonitoring segítségével gyorsan lehet reagálni a 
változó keretfeltételekre 
Az energiaköltségeket integrálják a költségvetésbe (az 
értékesítés tervezésének alapja) 
Az energiatervezés folyamata támogatja az ok-okozati 
összefüggések felismerését (intézkedések tervezése) 
A folyamatokat a környezeti tényezők és 
energiaszempontok figyelembevételével tervezik meg és 
optimalizálják 
A döntéseket adatok, illetve prognózisok alapján hozzák 
meg (tényeken alapuló döntéshozatal) 
Berendezések értékelése a munkahelyek értékelésének 
analógiájára (befolyásoló tényezők/veszélyek 
meghatározása és intézkedések levezetése) 
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Energiamérleg kontra CO2-mérleg 

A szervezetek CO2-kibocsátásai az energiafelhasználásból, 
a berendezések működtetéséből és tevékenységek 
végrehajtásából adódnak 
Az „energiatervezési folyamattal“ (az 
energiafelhasználás meghatározása, a fogyasztók 
meghatározása, az energia-alapállapot értékelése) 
megteremtették az alapot a CO2-kibocsátások 
kiszámításához 
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CO2 számológép Szövetségi 
Környezetvédelmi Hivatal Miként?  

http://www5.umweltbundesamt.at/emas/co2mon/co2mon.htm 
 



Politikai keretfeltételek az Európai Unióban 
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Kategória rövidtávú középtávú 
2030 

hosszútávú 
2050  

Nem jogerős 

Üvegházhatást 
okozó gázok 
kibocsátása 

Általános: -20% 
EU-ETS: -21% 

Általános -40% 
EU-ETS: -43% 

Javasolt célérték a 
2050-ig tartó 

menetrendben: 
-80% 

Megújuló 
energiák 

 
Általános 20% 

 
Általános 27% 

 
Nyitott 

Energia-
hatékonyság 

 
Általános -20% 

 
Általános -27% 
(nem kötelező) 

 
Nyitott 

Alkalmazott 
technológia 

Legjobb 
rendelkezésre álló 

technológia 

Legjobb 
rendelkezésre álló 

technológia 
 

Legjobb 
rendelkezésre álló 

technológia 
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Nyereségesség +2% 

Felső vezetőség 
Felkészültség 

Energiatervezés 
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Lehetetlen 
lehetséges 


