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Bevezetés



Magyar szabályozás – ISO 50001 EIR kapcsolata

ÉMI-TÜV SÜD, Qualidat, Óbudai Egyetem

Alap-, avagy 0 állapot felmérés lényege

KULCS GONDOLAT: Az energia felhasználás csökkentés menedzsment 

kompetencia, - nem pusztán energetikai kérdés - hanem az energia, mint 

termelési tényező tudatos kezeléséről szól.

Bevezetés



Projektmenedzsment szintű megközelítés



Projektmenedzsment - az 50001 egy menedzsment rendszer!

Kérdés 1. : Projekt vagy energetikai feladat?

Projekt:

- Előre meghatározott összetett cél elérése

- Több különböző jártasságú szakember 

együttes munkája

- Több szakterület szakértőjének együttes 

munkája

- Érdekegyeztetések (vezetőség vs. 

szakterületeke) szükségessége

- ect.

Energetikai feladat:

- Előre meghatározott szakmai cél

- Egy vagy több energetikai szakember 

együttes munkája

- Energetikai szakterület feladata

- Érdekegyeztetés szükségtelen

Kérdés 2. : Mi az ISO 50001?

- Előre meghatározott összetett cél elérése

- Több különböző jártasságú szakember 

együttes munkája

- Több szakterület együttes munkája

- Érdekegyeztetések szükségessége

Az ISO 50001 a leghatékonyabban projekt menedzsment szemlélet mellett oldható meg!



Projektmenedzsment - az 50001 egy menedzsment rendszer!

Az Energiairányítási Rendszer (EIR) modellje PDCA

1. Tervezés 

(Plan)

2. Megvalósítás 

(Do)
3. Ellenőrzés 

(Check)

4. Intézkedés 

(Act)

1.

- Alapállapot 

felvétele

- Energia 

teljesítmény 

mutatók 

meghatározása

- Előirányzatok, 

célok és 

cselekvési tervek 

összeállítása az 

energia 

teljesítmény 

növelése 

érdekében

2.

- EIR 
megvalósítása

- Megelőző 

tevékenységek 

kidolgozása

- Korrekciós 

megoldások 

kidolgozása

3.

- Az energia 

teljesítményt 

meghatározó 

adatok  

folyamatos 

mérése

4.

- Lépések az EIR 

hatékonyság 

növelése 

érdekében

- Rendszeres 

fórumok 

bevezetése



Az Energiairányítási Rendszer (EIR) modellje a gyakorlatban

Projektmenedzsment - az 50001 egy menedzsment rendszer!



A „nulla” / jelenlegi / „As Is” állapot felmérésének kihívásai

Szakmai 

Kihívás

Humán 

kihívás
Energetikai 

kihívás

Energia Irányítási Rendszer  kihívásai 

1. Követelmények célok 

meghatározása

2. Érintett energiák (villamosság, üa., 

gőz, hő, sűrített levegő), területek 

meghatározása

3. Alapállapot felmérése

 Felhasznált energia 

meghatározása

 Mérések definiálása (mérési 

terv) alapállapothoz

 Géppark felmérése (leltár)

4. Energia felhasználók beazonosítása

5. Jelentős energia felhasználók 

kiválasztása, amik számottevő 

energia-teljesítmény javulást 

hozhatnak.

6. Jövőbeli energia felhasználók 

körének azonosítása

7. foglalkozni, ha az nem számottevő  

a gyártáshoz

elhasznált energiahasználathoz 

képest)

1. Energia hatékonyság kimutatása 

2. Energia felhasználás 

meghatározása (az energia 

alkalmazás módja,  - pl. üa. 

szállításra,  villamos áram  

világításra,  villamos áram  

gyártásra, villamos áram fűtésre -)

1. Energia politika elkészítése 

(szándéknyilatkozat vezetőséggel )

2. Felelősök kijelölése (név vagy team) 

(Munkaköri leírás módosítása, 

személyes célokba foglalás)

3. Érintett személyek beazonosítása

4. Stakeholder elemzés

5. Elfogadási terv elkészítése

6. Oktatási  terv elkészítése

?



1. A projekt stratégiai céljai, elvárásai, eredményei  nem 

egyértelműek

2. A meglévő szervezeti kultúra nem kezeli a projektmenedzsment 

funkciót

3. A felső vezetés nem áll a rendszer mögött, nem vesz részt aktívan 

a projekt bevezetésében

4. Alábecsülik a projekt terjedelmét és összetettségét:

❏ Nem készülnek reális időtervek

❏ Nincs összhang az üzleti elvárások és a kiválasztott 

rendszer között

5. A változás kezelés nem megoldott a szervezeten belül

6. Nem eléggé szakképzett a kiválasztott projektcsapat

7. Nem biztosított a megfelelő adatminőség, ami bizalomvesztéssel 

járhat

8. Van szakember, de hiányzik a projektvezetési szakképzettség

9. Megfelelő adatminőség hiánya

Projektmenedzsment - az 50001 egy menedzsment rendszer!

Ami meghiúsít(hat)ja a projektet
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1. Határidő túllépés

2. Költség túllépés

3. Többlet munka

4. A legjobb 

szakembereket  

terheljük le

5. Nem az elvárt célok 

teljesülnek

6. Fejetlenség, káosz

Csalódás !

Bizalomvesztés!



Energia célú beruházások tervezése 



Fókuszban a bizonytalanság

Kockázat?

Hiányosság 

(ismert bekövetkezett tény)

Probléma (jelenlegi)

Bizonytalanság (nem számítható)

Egy ismert jövőbeli esemény,

amely valamilyen valószínűséggel

bekövetkezik.

Ezáltal mérhető, fel lehet rá készülni,

lehet a stratégián változtatni.

A múltból nem következik a jövő!

Kockázat Nem Kockázat



Egy üzem fedezet terve

Alapadatok

Energia ktg hányad 9%

Bevétel Ft/db 0,3

önktg Ft/db 0,17

Tény Terv időszak

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mennyiség darab 1 000 1 000 1 000 1 100 1 300 1 300

Árbevétel 300 300 300 330 390 390

Önköltség 170 170 170 187 221 221

- ebből energia ktg 15 15 15 17 20 20

Fedezet 130 130 130 143 169 169

2020-ig tartó időszakra készült üzleti 
terv az előrejelzett mennyiség, 
valamint bevétel illetve költség 
fajlagosok alapján



Két beruházási változat verseng egymással

Energia beruházás I. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beruházás I. 5

ktg megtakarítás I. 7% 16% 16% 16% 16%

Felhasználás megtakarítás 3% 7% 7% 7% 7%

cashflow -4 2 3 3 3

jelenérték I. 26,6

Energia beruházás II. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beruházás II. 8

ktg megtakarítás II. 9% 21% 21% 21%

Felhasználás megtakarítás 5% 12% 12% 12%

cashflow -7 3 4 4

jelenérték II. 32,0 

II. Változat - I. változat 5,40 

Jelenérték arány II./I.  % 120,3%

Eltérő időben indulnak és 
eltérő a beruházási összeg.
Különféle éves hozamokat
Eredményeznek. 

Jelenérték számítással bizonyítható, hogy a II. 
változat a kedvezőbb. Értéke 20%-al jobb mint 
az I. változaté!



Az előrejelzéseink azonban kockázatosak

A terv egyes input adatait 
valószínűség-eloszlásokkal 

írjuk le



A valószínűség-eloszlásokkal leírt terv kiértékelése

A II. változat előnye 
megkérdőjelezhető. 
Fej vagy Írás? 



Érzékenységelemzés

Mely tényezők 
vizsgálatával lehet 
javítani az elemzést, 
tervezést?



Energia tudatosság, gyors felmérés 



Gyorsfelmérés

Az Ön cégénél:

1. Van energetikai szaktudás?

2. Van projektmenedzsment jártasság?

3. Van energiapolitika?

4. Van a feladat végrehatásához szükséges erőforrás?

5. Van kapcsolattartó a vezetés - projekt - szervezet 

között?

6. Van dokumentációs rendért felelős személy?

7. Van kommunikáció kidolgozásáért felelős személy?

8. Van aki egységes rendbe foglalja a szükséges 

szabályzatokat?

9. Van felelős, aki az Energia Politikai irányelvek szerinti 

beszerzést kezeli?

10. Van, aki kidolgozza a rendszeres audit vizsgálatot?

11. Van, aki kidolgozza a szükséges nyomtatványokat?

12. Van aki koordinálja a szükséges informatikai 

lépéseket?

Igen Nem

Amennyiben 

akárcsak 1 NEM 

is szerepel a 

válaszok között 

Önnek el kell 

gondolkodnia, 

hogy külső 

segítséget vegyen 

igénybe a projekt 

sikeres 

végrehajtása 

érdekében!!!



Köszönjük a figyelmüket!

Qualidat Kft. – együttműködésben az ÉMI –TÜV SÜD-del

Előadók:

Projekt menedzsment  - Zsákai László

Tervezés, kockázatelemzés – Szirtes Gábor
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Qualidat Kft.
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