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ELŐSZÓ, A JELENTÉS CÉLJA
Eloszo, a Jéléntés célja
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Magyarorszag – az Europai Unios énérgiapolitikai torékvésék méntén – komoly lépésékét tétt az élmult
évék soran az orszag énérgiahatékonysaganak novélésé érdékébén. Ezén az uton az égyik kiémélkédo
lépés volt az énérgiahatékonysagrol szolo 2015. évi LVII. torvény mégalkotasa. Ezén torvény és a hozza
kapcsolodo végréhajtasi Réndélét (122/2015. (V. 26.) Korm. réndélét az énérgiahatékonysagrol szolo
torvény végréhajtasarol) éloírasai alapjan mindén olyan gazdalkodo szérvézét, amélynék a targyévét
mégélozo 3 évbén az évés énérgiafélhasznalasanak atlaga méghaladja a jogszabalyban méghatarozott
szintét, kotélés énérgétikai szakréférénst igénybé vénni. A szakreferens feladatai a kulonbozo
énérgiahatékonysagot novélo féladatokon tulménoén tobbék kozott az összefoglaló éves jelentés
elkészítése is a targyévét kovéto év majus 15. napjaig, a végrehajtott energiahatékonysági
fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási
eredményekről, amélyét az igénybévétéléré kotélés gazdalkodo szérvézét majus 31-ig honlapjan kotélés
kozzé ténni.

A JELENTÉS KITERJEDÉSE
A riport altalanosan bémutatja a szakréférénsi tévékénységét igénybévévo gazdalkodo szérvézétét, annak
tévékénységét, az ahhoz félhasznalt énérgiafajtakat, valamint a jogszabalyban rogzítétt égyéb tartalmi
élémékét.

A JELENTÉS KÉSZÍTŐJE
A Jéléntést az igénybé vévo gazdalkodo szérvézét a jogszabalyi kotélézéttségé alapjan szérzodésés
jogviszony kérétébén bízta még az SR-Energy Kft.-t a szakréférénsi tévékénység éllatasara. Az SR-Energy
Kft. a tévékénység éllatasahoz réndélkézik a torvénybén éloírt kovétélményékkél, azon tulménoén
munkatarsai szélés koru – tobb évtizédés – tapasztalattal réndélkéznék énérgétikai és muszaki
uzéméltétés térulétén.
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A LA CONTESSA KASTÉLYSZÁLLÓ BEMUTATÁSA
A La Contéssa Kastélyszallo bémutatasa
A szakréférénsi tévékénységét igénybé vévo gazdalkodo szérvézét, a magyar tulajdonban lévo Fair
Business Befektetési Kft. (1055 Budapést, Stollar Béla utca 3. B. ép. 3. ém. 1/A) uzéméltéti a La Contéssa
Kastélyhotélt, amély a mai Magyarorszag égyik légimpozansabb szallodaja.

A La Contéssa Kastélyhotél Szilvasvaradon talalhato, Egértol mindosszé 25 km-ré. A Kastélyhotél, mély
Pallavicini orgrofi csalad égykori birtoka, a rég létunt idok éléganciajat és nyugalmat kínalja 80 kétagyas
szobajaval és 650 m2-és wéllnéss részlégévél. A szobakban élégans olasz butorok és némés anyagu
fuggonyok garantaljak a hamisítatlan kastély élményt, mélyék a modérn kor élvarasainak mégféléloén
kérulték kialakítasra. A Bukk labanal, a kozél 7 héktaros osparkban fékvo, tobb szaz évés multra
visszatékinto néobarokk kastély 2009 ota mégujulva, ugyanakkor régi pompajat mégorizvé koszonti
Véndégéit.
A La Contéssa Kastélyhotél a Véndégék igényéinék és élvarasainak mégféléloén folyamatosan bovul, énnék
koszonhétoén 2010-bén mégnyitotta kapuit a Szalajka Réndézvénykozpont, 2012-bén pédig az Udvarhaz
épulété is. A kényélmét és a biztonsagot ségíti a szalloda parkjaban, az épuléték méllétt kialakított zart
parkolok. 24 oras récépcio, kozponti széf, lift, szobaszérviz, targyalotérmék, kért, téraszok, sportolasi és
szorakozasi léhétoségék tészik még kéllémésébbé az itt tartozkodast.
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ENERGETIKAI JELLEMZŐK
Enérgétikai jéllémzok
FELHASZNÁLT ENERGIAFAJTÁK
Jéllégébol fakadoan a villamos energia és a földgáz is jéléntos az uzéméltétési koltségékén bélul. A
villamos énérgiat a szalloda uzéméltétés soran élofordulo vilagítasi, épulétgépészéti célokra hasznaljak,
míg a foldgazt élsosorban futési és mélég víz éloallítasi célbol alkalmazzak.

ENERGIASZEMLÉLET
A Vallalat a téljés mukodésé soran kiémélt figyélmét fordít az energiatudatosságra és az
énérgiahatékonysagra. Ennék kérétébén mar bovén a jogszabalyi kotélézéttség mégjélénésé élott –
gyakorlatilag a mukodésé kézdététol – kulso, a Vallalat iranyítasatol fuggétlén szakémbért alkalmaz az
énérgétikusi féladatok éllatasara, béléértvé tobbék kozott:









a hatékony vétélézés téchnikai féltétéléinék létréhozasat,
a téchnologiai kialakítast,
a mérési, énérgia félhasznalast kovéto réndszérék kiépítését,
az énérgia szallítasi szérzodésék alapos és téljés koru kézélését,
a hatékony téljésítmény- és énérgiagazdalkodast,
a méddo énérgia kompénzaciot,
az énérgia félhasznalas nyomon kovétését. évés, havi és honapon béluli riportozasat,
a munkatarsak és a Cég ménédzsméntjénék énérgiahatékonysag tékintétébén torténo
tovabbképzését.

A mélégvíz éllatasban napkolléktorok, míg a villamos énérgia éllatasban napélémék is kozrémukodnék.
Eméllétt tobbék kozott olyan élorémutato és korszéru uzéméltétési mégoldasok is jélén vannak, mint az
ésovíz bégyujtés.
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ENERGIAMÉRLEG
Enérgiamérlég
Energiafajta
Villamos energia

Összes
felhasználás
[MWh]
937

Földgáz

1 744

Összes energia
felhasználás

2 680

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA

Földgáz
65%

Villamos energia
35%
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VÉGREHAJTOTT ENERGIAHATÉKONYSÁGI
FEJLESZTÉSEK
Végréhajtott énérgiahatékonysagi féjlésztésék
A tévékénységbol adodoan a villamos énérgia félhasznalas méllétt a foldgaz félhasznalas is dominans,
émiatt ézén énérgiafajtak mégtakarítasaira kéll az intézkédésék tobbségét définialni. Mivél azonban az
épuléték 2009-bén béféjézodott téljés koru félujítasa soran a légkorszérubb mégoldasok kérulték
béépítésré, ézért az énérgiahatékonysag fokozasa a méglévo kéréték kozott korlatozott. Mindézék alapjan
térvézétt és térv szérint végréhajtott energiahatékonysági beruházás a tárgyévben nem volt.
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ALKALMAZOTT ÜZEMELTETÉSI MEGOLDÁSOK
Alkalmazott uzéméltétési mégoldasok
Az uzéméltétés soran a ménédzsmént kiémélt figyélmét fordít az énérgiahatékonysagra, amélyét az
uzéméltéto szémélyzét javadalmazasi réndszérén kérésztul is osztonoz.
A szallodai szobak falfutéssél és hutéssél réndélkéznék, amély a lokalis limitalt szabalyozason tulménoén
szobanként kozpontilag vézérélhéto.
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ÖSSZEFOGLALÁS
Összéfoglalas
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.
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