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ELŐSZÓ, A JELENTÉS CÉLJA 

Öldal 3 

Elo szo , a Jélénté s cé lja 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

Magyarorsza g – az Euro pai Unio s énérgiapolitikai to rékvé sék ménté n – komoly lé pé sékét tétt az élmu lt 

é vék sora n az orsza g énérgiahaté konysa ga nak no vélé sé é rdéké bén. Ezén az u ton az égyik kiémélkédo  

lé pé s volt az énérgiahaté konysa gro l szo lo  2015. é vi LVII. to rvé ny mégalkota sa. Ezén to rvé ny é s a hozza  

kapcsolo do  vé gréhajta si Réndélét (122/2015. (V. 26.) Korm. réndélét az énérgiahaté konysa gro l szo lo  

to rvé ny vé gréhajta sa ro l) élo í ra sai alapja n mindén olyan gazda lkodo  szérvézét, amélynék a ta rgyé vét 

mégélo zo  3 é vbén az é vés énérgiafélhaszna la sa nak a tlaga méghaladja a jogszaba lyban méghata rozott 

szintét, ko télés énérgétikai szakréférénst igé nybé vénni. A szakreferens feladatai a ku lo nbo zo  

énérgiahaté konysa got no vélo  féladatokon tu lméno én to bbék ko zo tt az összefoglaló éves jelentés 

elkészítése is a ta rgyé vét ko véto  é v ma jus 15. napja ig, a végrehajtott energiahatékonysági 

fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási 

eredményekről, amélyét az igé nybévé télé ré ko télés gazda lkodo  szérvézét ma jus 31-ig honlapja n ko télés 

ko zzé  ténni. 

A JELENTÉS KITERJEDÉSE 

A riport a ltala nosan bémutatja a szakréférénsi tévé kénysé gét igé nybévévo  gazda lkodo  szérvézétét, annak 

tévé kénysé gé t, az ahhoz félhaszna lt énérgiafajta kat, valamint a jogszaba lyban ro gzí tétt égyé b tartalmi 

élémékét. 

A JELENTÉS KÉSZÍTŐJE 

A Jélénté st az igé nybé vévo  gazda lkodo  szérvézét a jogszaba lyi ko télézéttsé gé alapja n szérzo dé sés 

jogviszony kérété bén bí zta még az SR-Energy Kft.-t a szakréférénsi tévé kénysé g élla ta sa ra. Az SR-Energy 

Kft. a tévé kénysé g élla ta sa hoz réndélkézik a to rvé nybén élo í rt ko vétélmé nyékkél, azon tu lméno én 

munkata rsai szé lés ko ru  – to bb é vtizédés – tapasztalattal réndélkéznék énérgétikai é s mu szaki 

u zéméltété s téru lété n. 

 

 

 

 

 



A LA CONTESSA KASTÉLYSZÁLLÓ BEMUTATÁSA 

Öldal 4 

A La Contéssa Kasté lysza llo  bémutata sa 

A szakréférénsi tévé kénysé gét igé nybé vévo  gazda lkodo  szérvézét, a magyar tulajdonban lé vo  Fair 

Business Befektetési Kft. (1055 Budapést, Stolla r Bé la utca 3. B. é p. 3. ém. 1/A) u zéméltéti a La Contéssa 

Kasté lyhotélt, amély a mai Magyarorsza g égyik légimpoza nsabb sza lloda ja. 

 

A La Contéssa Kasté lyhotél Szilva sva radon tala lhato , Egérto l mindo sszé 25 km-ré. A Kasté lyhotél, mély 

Pallavicini o rgro fi csala d égykori birtoka, a ré g létu nt ido k élégancia ja t é s nyugalma t kí na lja 80 ké ta gyas 

szoba ja val é s 650 m2-és wéllnéss ré szlégé vél. A szoba kban éléga ns olasz bu torok é s némés anyagu  

fu ggo nyo k garanta lja k a hamisí tatlan kasté ly é lmé nyt, mélyék a modérn kor élva ra sainak mégfélélo én 

kéru lték kialakí ta sra. A Bu kk la ba na l, a ko zél 7 hékta ros o sparkban fékvo , to bb sza z é vés mu ltra 

visszatékinto  néobarokk kasté ly 2009 o ta mégu julva, ugyanakkor ré gi pompa ja t mégo rizvé ko szo nti 

Véndé géit. 

A La Contéssa Kasté lyhotél a Véndé gék igé nyéinék é s élva ra sainak mégfélélo én folyamatosan bo vu l, énnék 

ko szo nhéto én 2010-bén mégnyitotta kapuit a Szalajka Réndézvé nyko zpont, 2012-bén pédig az Udvarha z 

é pu lété is. A ké nyélmét é s a biztonsa got ségí ti a sza lloda parkja ban, az é pu léték méllétt kialakí tott za rt 

parkolo k. 24 o ra s récépcio , ko zponti szé f, lift, szobaszérviz, ta rgyalo térmék, kért, téraszok, sportola si é s 

szo rakoza si léhéto sé gék tészik mé g kéllémésébbé  az itt tarto zkoda st. 



ENERGETIKAI JELLEMZŐK 

Öldal 5 

Enérgétikai jéllémzo k 

FELHASZNÁLT ENERGIAFAJTÁK 

Jéllégé bo l fakado an a villamos energia és a földgáz is jélénto s az u zéméltété si ko ltsé gékén bélu l. A 

villamos énérgia t a sza lloda u zéméltété s sora n élo fordulo  vila gí ta si, é pu létgé pé széti cé lokra haszna lja k, 

mí g a fo ldga zt élso sorban fu té si é s mélég ví z élo a llí ta si cé lbo l alkalmazza k. 

ENERGIASZEMLÉLET 

A Va llalat a téljés mu ko dé sé sora n kiémélt figyélmét fordí t az energiatudatosságra é s az 

énérgiahaté konysa gra. Ennék kérété bén ma r bo vén a jogszaba lyi ko télézéttsé g mégjéléné sé élo tt – 

gyakorlatilag a mu ko dé sé kézdété to l – ku lso , a Va llalat ira nyí ta sa to l fu ggétlén szakémbért alkalmaz az 

énérgétikusi féladatok élla ta sa ra, béléé rtvé to bbék ko zo tt:  

 a haté kony vé télézé s téchnikai félté téléinék lé tréhoza sa t, 

 a téchnolo giai kialakí ta st, 

 a mé ré si, énérgia félhaszna la st ko véto  réndszérék kié pí té sé t, 

 az énérgia sza llí ta si szérzo dé sék alapos é s téljés ko ru  kézélé sé t, 

 a haté kony téljésí tmé ny- é s énérgiagazda lkoda st, 

 a méddo  énérgia kompénza cio t, 

 az énérgia félhaszna la s nyomon ko vété sé t. é vés, havi é s ho napon bélu li riportoza sa t, 

 a munkata rsak é s a Cé g ménédzsméntjé nék énérgiahaté konysa g tékintété bén to rté no  

tova bbké pzé sé t. 

 

A mélégví z élla ta sban napkolléktorok, mí g a villamos énérgia élla ta sban napélémék is ko zrému ko dnék. 

Eméllétt to bbék ko zo tt olyan élo rémutato  é s korszéru  u zéméltété si mégolda sok is jélén vannak, mint az 

éso ví z bégyu jté s. 



ENERGIAMÉRLEG 

Öldal 6 

Enérgiamé rlég 

Energiafajta 

Összes 

felhasználás 

[MWh] 

Villamos energia 937 

Földgáz 1 744 

Összes energia 

felhasználás 
2 680 

 

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA 

 

 

Villamos energia
35%

Földgáz
65%



VÉGREHAJTOTT ENERGIAHATÉKONYSÁGI 
FEJLESZTÉSEK 

Öldal 7 

Vé gréhajtott énérgiahaté konysa gi féjlészté sék 

A tévé kénysé gbo l ado do an a villamos énérgia félhaszna la s méllétt a fo ldga z félhaszna la s is domina ns, 

émiatt ézén énérgiafajta k mégtakarí ta saira kéll az inté zkédé sék to bbsé gé t définia lni. Mivél azonban az 

é pu léték 2009-bén béféjézo do tt téljés ko ru  félu jí ta sa sora n a légkorszéru bb mégolda sok kéru lték 

béé pí té sré, ézé rt az énérgiahaté konysa g fokoza sa a méglé vo  kéréték ko zo tt korla tozott. Mindézék alapja n 

térvézétt é s térv szérint vé gréhajtott energiahatékonysági beruházás a tárgyévben nem volt. 

 



ALKALMAZOTT ÜZEMELTETÉSI MEGOLDÁSOK 

Öldal 8 

Alkalmazott u zéméltété si mégolda sok 

Az u zéméltété s sora n a ménédzsmént kiémélt figyélmét fordí t az énérgiahaté konysa gra, amélyét az 

u zéméltéto  szémé lyzét javadalmaza si réndszéré n kérésztu l is o szto no z. 

A sza llodai szoba k falfu té ssél é s hu té ssél réndélkéznék, amély a loka lis limita lt szaba lyoza son tu lméno én 

szoba nké nt ko zpontilag vézé rélhéto . 

 



ÖSSZEFOGLALÁS 

Öldal 9 

Ö sszéfoglala s 

A La Contessa Kastélyhotel környezettudatos szállodaként kiemelt figyelmet fordít az 

energiafelhasználás alakulására, az energia beszerzési tevékenységre és a hatékony 

üzemeltetésre. A szállodában stabilan ki van alakítva az energiahatékonyságot támogató 

eszközök, megoldások rendszere, amely alapján a kitűzött célok elérése megbízhatóan nyomon 

követhető, szükség esetén beavatkozás, javító intézkedés eszközölhető. 

A 2018. éves összefoglaló szakreferensi jelentés összességében nem állapít meg olyan problémát, 

amely veszélyeztetné az energiahatékonyságot, több részterületen kifejezett jó gyakorlatot 

azonosít, amely tevékenységek továbbvitele esetén a jövőben is biztosított a Szálloda 

energiahatékony működése. 


