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KK Kavics Kft. 

2018. éves energiahatékonysági összefoglaló jelentés 

Készült a 2015. évi LVII. tv. az energia hatékonyságról, valamint a 122/2015. (V. 26.) Korm. 

rendelet 5.§ d. pontjának megfelelően a KK Kavics Kft.  és a FETMI Mérnöki Iroda Kft. 

energetika szakreferensi szerződése alapján.  

Energia felhasználás 

A KK Kavics Kft. 2018. évi energiafelhasználása 4%-kal csökkent 4%-os átlagár csökkenés 

mellett. A villamosenergia felhasználás 5%-kal emelkedett, a földgáz felhasználás 19%-os a 

gázolaj felhasználás 6%-os csökkenése mellett. 

Az energiafelhasználás megoszlása energia fajtánként 2018-ban az alábbiak szerint alakult. 

 

Az energiafelhasználás megoszlása tevékenységenként az alábbiak szerint alakult. 
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Energia hatékonyság javítása 

A Társaság az energia hatékonysági törvény előírása alapján az 2017-től Energetikai 

Szakreferens alkalmazása mellett döntött. Segítségével az energiafelhasználás havi 

mennyiségének felügyelete, figyelemmel kisérése lehetőséget biztosít a felhasználások 

hatékonyságának javítására 

.  

2018. évben a Társaság nem hajtott végre energiahatékonyság javító intézkedést. 

Szemlélet formálás 

A Társaság elkötelezett a környezeti terhelés csökkentése és a CO2 kibocsájtás csökkentése 

mellett, ennek megfelelően fejleszti és üzemelteti a termelési folyamatokat. Az energetikai 

hatékonyság javítása érdekében 2018. évben a folyamatos feladatok mellett további szemlélet 

formálási intézkedést nem tett 

CO2 kibocsájtás 

A társaság a CO2 kibocsájtási adatai az alábbiak szerint alakultak: 
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KK Kavics Kft. 2018. évben az energiafelhasználás mennyiségi adatait és energiahatékonysági 

intézkedéseit a törvényi előírásoknak megfelelően az Energetikai Szakreferens felügyelete, 

közreműködése mellett a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal adatszolgáltatási 

előírásának megfelelően teljesítette. 

2019. május  

Nagy Tibor 

energetikai szakreferens 
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