Energiahatékonysággal kapcsolatos felhasználói tájékoztató

Energiatudatosság és versenyképesség
A felelős üzleti magatartás elválaszthatatlan része az energiatudatosság. Néhány évvel ezelőtt a
környezettudatos gondolkodás inkább presztízscélokat szolgált, mára azonban ez szerencsére
megváltozott: van olyan vállalkozás, amelyik ösztönösen szem előtt tartja természetes környezetének
megóvását, és szerencsére egyre nő azon vállalatok száma, akik felmérték, hogy az üzleti életben az
energiahatékonyság a versenyképesség egyik alappillére.
Az Európai Parlament 2012 októberében elfogadta a 2012/27/EU energiahatékonysági irányelvet,
mely célul tűzte ki, hogy 2020-ig a tagállamok 20 százalékos energia megtakarítást érjenek el a
2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban. Az energiahatékonysági direktíva céljai
között szerepel többek között az is, hogy az energiaszolgáltatók segítsék ügyfeleiket további energia
megtakarítások elérésében.
Az NKM Energia Zrt. célul tűzte ki, hogy ügyfelei energiatudatossága és a fenntarthatóság
iránti elkötelezettsége növekedjen. Szeretnénk ösztönözni és szakmailag is támogatni minden olyan
döntést és kezdeményezést, amelyek csökkentik a kiadásokat és az üzleti sikerek irányába mutatnak,
továbbá szem előtt tartják a jövő generációjának érdekeit is.
Ennek érdekében és hivatkozással a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Vhr 23/A. §. (6)-(8)
bekezdésekben foglaltakra, az alábbi fontos és hasznos tájékoztatást biztosítjuk ügyfeleink
számára:
1.) Hogyan növelhető a fogyasztói tudatosság?
•
Aktivitással: ha folyamatosan nyomon követjük fogyasztásunkat és tudatában vagyunk annak,
hogy hol és mire megy el az energia, akkor akár 40 százakkal csökkenthetjük a felhasználást.
•
A megtakarítás szempontjából nem elegendő, ha egy technológia kényszerít bennünket
megtakarításra, aktívan részt kell vennünk a folyamatban, a technika támogatása mellett.
•
Tévhit, hogy az energiahatékonyság csak az új projekteknél nyújt megtakarítási lehetőségeket,
a már létező ingatlanokra is vannak megoldások.
•
Ráadásul minden cégméretnél van lehetőség a fogyasztás optimalizálására, a nagyobb
méretűeknél természetesen nagyobb megtakarítást érhetünk el.
2.) A felesleges energiafelhasználás környezetszennyező hatásai
Minden, amit a Föld ellen teszünk ránk is visszahat, azonban sajnos a gazdasági fejlődés és a mai
profitközpontú gazdálkodás erőteljesen háttérbe szorítja a környezetvédelmi érdekeket.
Az energiapazarlás konkrét negatív következményei: levegőszennyezés, globális klímaváltozás,
vízszennyezés, biodiverzitás megváltozása, talajszennyezés, fényszennyezés, sugárszennyezés.

3.) Hasznos linkek:
Az NKM Energia Zrt. szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását
végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek
elérhetőségéről, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok
hozzáférhetőségéről az alábbi linkeken tudnak tájékozódni tisztelt ügyfeleink:
www.mmk.hu
www.palyazat.gov.hu
Látogassanak el a fenti honlapokra és tájékozódjanak az energiahatékonysági lehetőségekről!
4.) Energiafogyasztáshoz kapcsolódó szervezetek elérhetőségei
Az NKM Energia Zrt. szolgáltatási területén működő, energetikai fogyasztói tanácsadó vagy
érdekvédelmi szervezetek elérhetőségéről, amelyek tájékoztatást nyújthatnak energiahatékonyságot
javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről az
alábbi tájékoztatást adjuk:
Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége (2800 Tatabánya, EHÖSZ Iroda: 2800 Tatabánya,
Győri u. 23. II./203., Tel.: +36 34-309-360, +36 30-3317-416, 06 1-4378-888, www.ehosz.hu), a
Magyar Energiafogyasztók Szövetsége (1091 Budapest, Üllői út 25., Tel.: 06-1-210-7116, +36-30919-2064, www.energiafogyasztok.hu) és az Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület (1056
Budapest, Szerb u. 17-19., Tel.: +36 1-411-3520, Fax: +36 1-411-3529, energiaklub@energiaklub.hu,
www.energiaklub.hu) is.
5.) Energiahatékonysági támogatások és pályázati lehetőségek
www.palyazatkereso.eu
www.palyazatihirek.eu
www.palyazatmenedzser.hu
Kérjük, hogy a fent hivatkozott pályázati honlapon a keressen rá az Ön számára is aktuálisan elérhető
energiahatékonysági támogatási lehetőségre. További lehetőség, hogy internetes kereső segítségével
tájékozódik az energiahatékonyságot, energia megtakarítást szolgáló támogatások pályázatairól.
A villamos energiával működő berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról a
www.nkmenergia.hu oldalon olvashat.
Tekintse át értéknövelt szolgáltatásainkat és válassza az igényeinek legmegfelelőbb megoldást.
Amennyiben további kérdése merül fel a témában, látogasson el honlapunkra, ahol a fenti információk
szintén elérhetőek.www.nkmenergia.hu/energetikaitanusitas
Amennyiben hálózathasználati szerződését az NKM Energia Zrt. megbízás alapján kezeli, akkor
az NKM Áramhálózati Kft. működési területén lévő felhasználási hely esetén jelen tájékoztató az
elosztó tájékoztatásaként is funkcionál a két társaság együttműködése alapján.
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