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A 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet (az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról)
7/A. § e) bekezdés alapján az energetikai szakreferens összefoglaló éves jelentést készít az
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a
tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott
üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.
Az energiafelhasználásra (főleg a földgázra) a termelés mellett az időjárás alakulása is hatással
van. A 2021-es év bizonyult a leghidegebbnek a vizsgált három év közül, bár az éves
átlaghőmérséklet csökkenése 2019 óta nem haladta meg az 1 °C-ot. Így a fűtési szezon hossza
(a 12 °C-nál hidegebb átlaghőmérsékletű napok száma) a 2020-as 197 nap után idén 208 nap
volt. A nyári napi átlaghőmérséklet 47 napon volt 22 °C fölötti, amikor gépi hűtés volt
szükséges, ez szintén kevesebb a tavalyinál.
GYSEV Zrt, 2021: A végsőenergia-felhasználás (baj oldali nyilak) és az energiaköltségek
(jobb oldali nyilak) változása az előző évhez képest
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A legjelentősebb emelkedés a PB-gáz felhasználásban látszik, aminek oka a tartályok
feltöltésének időszakisága, vagyis 2021-ben olyan tartályokat is tölteni kellett, amiket 2020ban nem. Emellett Sopron Mozdonyműhely esetében földgázfűtés került kiépítésre, valamint a
távfűtés 2021-ben csak június elején került leállításra (a növekmények fő okai). Ezzel együtt
összességében enyhén növekvő energiafelhasználás mellet is az összes energiaköltség csökkent
2021-ben. Ennek fő oka, hogy az összes végsőenergia-felhasználás 61 % át adó villamos
energia költsége jobban csökkent, mint a beszerzett mennyiség, tehát olcsóbb lett 2021-ben.
A vizsgált 2021-es év során a Társaság az alábbi energiahatékonysági beruházásokat valósította
meg: Ágfalva, felvételi épület fűtéskorszerűsítés, Porpác, felvételi épületben lévő szolgálati
lakások fűtéskorszerűsítése, Szombathely peronvilágítás korszerűsítés.
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