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• ISO 50001 Energia 

irányítási rendszer
• Az energiához kapcsolódó tényezők, 

feladatok optimalizálására alkalmas

• Az ISO50001 az energiateljesítményre 

fókuszál, beleértve az energia-

hatékonyságot, energiafelhasználást 

és energiafogyasztást

• A szervezetnek biztosítania kell , hogy 

tervezett időközönként figyelemmel 

kisérje , mérje és elemezze a 

működésének azon főbb jellemzőit, 

amelyek meghatározzák az 

energiateljesítményét

ISO 50001:2011
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 Az energiával kapcsolatos rendszer 

követelményeinek meghatározása

 A jogi követelmények 

figyelembevétele

 Alkalmazhatóság bármely fajtájú és 

méretű szervezetre

 Az energiával kapcsolatos rendszer 

alkalmazható független formában 

vagy integrálva más menedzsment 

rendszerekkel

 Alkalmazható rá a PDCA ciklus

A rendszer alkalmazása



ÉMI-TÜV SÜD Kft. Békés Tamás

Rendszerek integrálása
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MSZ EN ISO 50001:2012
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Az ISO 50001:2011 szabvány  felépítése

• 4          Az energiairányítási rendszer követelményei 

• 4.1      Általános követelmények

• 4.2      A vezetőség felelősségi köre

• 4.2.1  A felső vezetőség

• 4.2.2  A vezetőség képviselője

• 4.3      Energiapolitika 

• 4.4      Energiatervezés

• 4.4.1  Általános előírás 

• 4.4.2  Jogi kötelezettségek és egyéb vállalt 

követelmények 

• 4.4.3  Energiaátvizsgálás

• 4.4.4  Energia alapállapot

ISO 50001:2011
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ISO 50001:2011

• 4.4.5. Energiateljesítmény-mutató  (ETM)

• 4.4.6   Energia előirányzatok, energiacélok és  

energiairányítási cselekvési tervek

• 4.5      Bevezetés és működtetés

• 4.5.1  Általános előírás 

• 4.5.2   Felkészültség,  képzés és tudatosság

• 4.5.3   Kommunikáció 

• 4.5.4  Dokumentálás

• 4.5.5  A működés szabályozása

• 4.5.6  Tervezés

• 4.5.7  Energiaszolgáltatások,termékek,

berendezések és az energia beszerzése
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• 4.6      Ellenőrzés 
• 4.6.1   Figyelemmel kisérés, mérés és elemzés

• 4.6.2  A jogi és egyéb követelményeknek való   

megfelelőség értékelése 

• 4.6.3  Az EIR   belső auditja 

• 4.6.4  Nem megfelelőségek, helyesbítés, helyesbítő 

tevékenység és megelőző tevékenység

4.6.5  A feljegyzések kezelése 

• 4.7      Vezetőségi átvizsgálása 

• 4.7.1. Általános előírás

• 4.7.2 A vezetőségi átvizsgálás bemeneti adatai                                                             

• 4.7.3 A vezetőségi átvizsgálás kimeneti adatai

• A szabványnak az  A melléklete  Útmutató a gyakorlati 
végrehajtásra 

ISO 50001:2011
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Energiatervezés 1
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Energiatervezés 2
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• Azonosítani kell a múltbeli és a 
jelenlegi energiafogyasztást és 
az energetikával kapcsolatos 
tényezőket

• Azonosítani kell a lényeges 
energia-fogyasztási területeket 
és a főbb változásokat az energia 
felhasználásban

• Meg kell becsülni a várható 
energiafogyasztást

• Azonosítani kell és fontossági 
sorrendbe kell állítani  az 
energiahatékonyság fejlesztési  
lehetőségeit.

Energia átvizsgálás
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Az energia hatékonyság és az 

energiafelhasználás javítása a cél

• Energiahatékonyság: A bevitt 

energia mennyisége viszonyítva a 

szervezet tevékenységét, jellemző 

kimeneti mérőszámhoz

• Arány vagy más mennyiségi 

kapcsolat egy teljesítmény-, 

szolgáltatás, termék- vagy energia-

kimenet és egy energia bemenet 

között. példa: Az átalakítás hatásfoka, 

szükséges energiaigény/ténylegesen 

felhasznált energia, kimenet/bemenet

• Költségcsökkenés

Energiahatékonyság
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 ETM
 A fajlagos energiafelhasználás 

mértéke energia fajtánként  
(kötelezően definiált!)
(pl: kWó/árbevétel, m3/fő, stb)

 A nyereség illetve árbevétel 
energia megtakarítási, 
energiaracionalizálási célokra 
fordított százaléka

 A hulladék hő hasznosításának 
aránya (adott időszakra)

 az  energetikai rendszerből 
származó környezetet  terhelő 
káros emisszió csökkentésének 
jellege, mértéke

 az energetikai hulladékok 
csökkentésének mértéke (adott 
időszakra)

Az energiával kapcsolatos mutatószámok 1
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 Emissziós értékek / 
határértékek 

 (CO2 kibocsátás (to.)/ kvóta 
CO2 (to))

 Az energetikai költségek 
arányai   vill.energia kts. / 
összes energia kts

 Folyamatmutatók, amelyek 
egy-egy energetikai hálózatot, 
vagy energia előállítási / 
szolgáltatási folyamatot 
jellemeznek

 Az intézkedések mérhető 
eredményei (pl. egyéb, amit 
megtakarítottak vagy 
csökkentettek), 

 az intézkedések hatékonysága 

Az energiával kapcsolatos mutatószámok 2



ÉMI-TÜV SÜD Kft. Békés Tamás

 Az energiafelhasználás adatai és 

elemzése az összes energiafajtára 

vonatkoztatva:

 Év,/ Energiafajta,/ Fogyasztás ,/ % arány,/ 

energiaköltség,/ % arány

 Az energia felhasználó létesítmények, 

berendezések listázása és elemzése

Energetikai táblázatok



ÉMI-TÜV SÜD Kft. Békés Tamás

 A termékminőség energetikai követelményei

 Energiahasznosítás mértéke

 Az energia szállításának , közvetítésének a módja

 Bejövő illetve termelt energia mennyiségének 
/minőségének/paramétereinek és az elvárt energiaigénynek és 
paramétereinek a viszonya

 Az energetikai folyamatok működtetésének módja, változásai és az 
energiaigény viszonya

 Az energia termelő-, szállító-, közvetítő- és hasznosító-berendezések 
kora, műszaki állapota

 Az üzemi méretek energetikai szempontból

 A hőmérséklet –nyomás-hőmennyiség igények

 A monitorozott területek meghatározása

 A monitorozás gyakoriságának meghatározása

Monitoring és mérés 
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• Javul az eredményesség azáltal, hogy 
azonosítják az energiarendszer 
korszerűsítésének lehetőségeit, és 
fejlesztik az energetikai erőforrások 
hálózatát

• A költségek csökkentése azáltal, hogy 
az energiafogyasztás mérése, 
monitorozása , felügyelete megtörténik

• A klímaváltozáshoz, 
környezetvédelemhez, 
energiapolitikához kapcsolható  jogi 
követelményeknek való megfelelés
biztosítása

• Fejlesztési lehetőségeket ad a 
fosszilis energiahordozók kiváltására, 
megújuló energiaforrások 
alkalmazására

A rendszer előnyei 1
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 Az Üvegház Hatású Gázok (ÜHG) 
mennyiségének csökkentése

 A vezetés elkötelezettsége az 
energiamenedzsment iránt javul

 Integrálhatóság  a meglévő 
rendszerekbe (pl. ISO 9001, ISO 
14001)

 Megbízhatóbb  
energiaszolgáltatás

 Energiatudatosság elterjedése a 
dolgozók körében

 Ösztönzés a legjobb energia 
iparági gyakorlat alkalmazására 
(BAT)

 A stratégiai gondolkodás erősítése a 
szervezetnél

 A szervezeti kultúra erősítése

 A cég image növelése

A rendszer előnyei 2
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 Energetikai állapot 
felmérése

 Rendszer megtervezése

 Rendszerdokumentáció 
összeállítása

 Erőforrások/Oktatás

 Rendszerellenőrzés 
(monitoring)

 Tanúsítás

A rendszerbevezetés lépései



ÉMI-TÜV SÜD Kft. Békés Tamás

Az energia ellátási és felhasználási rendszert kell vizsgálni.
 Energiafogyasztási helyek azonosítása
 Energiafogyasztási helyek felhasználásának elemzése
 Energiaszempontok és energiatényezők meghatározása
 Energiaveszteségek feltárása
 Informatika / folyamatirányítás támogatása
 Megtakarítási, optimalizálási lehetőségek meghatározása

Energetikai állapotfelmérés
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 Energiapolitika megfogalmazása

 Az energiával kapcsolatos rendszer szervezetének 
meghatározása / felelősségi körök/ Energia Team

 Jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása ( 
energetikai törvények, szabványok, stb…)

 Energiával kapcsolatos célok, előirányzatok, 
programok megfogalmazása

 Rendszerdokumentáció

A rendszer megtervezése
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• Meglévő eljárások alkalmazása

• Energetikai rendszer leírása! 

• Folyamatosan vezetett nyilvántartás az energia 
megtakarítási lehetőségekről

• Energetikai tényezők 

• Energiamérési terv

• Monitorozási terv

• A tervezett és valós energiafogyasztás 
összehasonlítása, eltérések értékelése

Rendszerdokumentáció, feljegyzések
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Dokumentáció

• Energetikai hálózat, sémák, berendezések leírása 

• Felelősségek/hatáskörök 

• Emisszió  források, tüzelőanyag-és anyagáramlások 

• Mérőberendezések, mérőeszközök, mintavételes 
eljárások, elemzési módszerek 

• A folyamatos energetikai mérő-rendszerek leírása 
(gáz, olaj, szén, megújuló energiák, üzemanyag, 
vízrendszer, villamos rendszer, stb
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 Pénz
 Technika
 Technológia
 Infrastruktúra
 Menedzsment
 Saját dolgozók
 Beszállítók 
 Energia szolgáltatók
 Alvállalkozók                  
 Érdekelt felek
 Belső kommunikáció
 Külső kommunikáció

 Külső források

Erőforrások, oktatás, kommunikáció
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 A monitorozás 
módszereinek 
meghatározása

 Energiamérés módja
 Benchmarkok 

meghatározása
 Értékelés módszere
 Belső auditok
 Vezetőségi 

átvizsgálás

Monitoring 
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Épületenergetika Felügyeleti rendszer,szigetelés, fűtés, 
világítás,

klimatizálás, árnyékolás, informatikai eszközök ,stb

Villamosenergia Lekötött teljesítmények optimalizálása, 
hálózatoptimalizálás,megfelelő motorok, fázisjavítás, 
energiatakarékos világítás, alkonykapcsolók, 
mozgásérzékelők, szekcionálás, rendszerfelügyelet, 
felhasználás optimalizálás, vezetékcserék, készülékcserék,)

Hőenergia ( energiahordozó csere, hőhordozók, 
hatásfokjavítás, fűtéskorszerűsítés, erőművi technológiák 
korszerűsítése, hőszigetelések, szabályozások, 
rendszerfelügyelet, radiátor-ablak-ember, 

Megtakarítási lehetőségek 1
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Vízenergia : fölösleges használat 

csökkentése, tömítetlenségek, 

vízvisszaforgatás, tisztítás,

Üzemanyag: szállítás/logisztika 
optimalizálása, korszerűbb gépek, 
üzemanyagcsere, 

Termelés : termelékenység növelése, 
selejt csökkentése, hulladék 
újrahasznosítás, anyagfelhasználás 
csökkentése, üzemszervezés  
modern termelés- menedzsment 
megoldások,

Folyamatmenedzsment, stb..

Megtakarítási lehetőségek 2
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Megújuló energiák alkalmazása:
Napenergia (voltaikus, 

napkollektoros)
Vízenergia (kis és nagy 

vízierőművek)
Biogáz (biogáz termelés, szennyvíz-

kezelés, szerves hulladékok, 
állattenyésztés forrásai, stb)

Geotermikus energia : termálvíz 
hasznosítások,

földhő hasznosítása, talajszondás 
rendszerek , 

Szélenergia: Szélerőművek, 
szélkerekek

Megtakarítási lehetőségek 3
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 BAT alkalmazása

 Kis energiaigényű technológiák 
fejlesztése

 Légtechnikai rendszerek, 
hőszivattyúk

 Természetes klímarendszerek

 Épületenergetikai megoldások

 Logisztika / Raktározás

 Informatika lehetőségei ( Cloud
Computing, térinformatika, 
miniatürizálás, stb)

 Közlekedéstechnika

 Járműtechnika, stb, stb

Megtakarítási lehetőségek 4
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Sankey diagram  egy fémfeldolgozó üzem 

energiával kapcsolatos folyamatairól, példa:

Példa az ábrázolásra 1 



ÉMI-TÜV SÜD Kft. Békés Tamás

Példa az ábrázolásra 2 
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Az erőművekben két ciklusban történik a villamosenergia termelése, 
egy gázturbinás elsődleges kör, és a gőzturbinás szekunder kör. A  távozó 
füstgázt nem engedik közvetlenül a szabadba, hanem egy hőhasznosító
kazánon keresztül nagynyomású gőzt állítanak elő a szekunder kör 
számára. 

Példa az energia hatékonyságra
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• ISO 14001 /EMAS III

• Fenntarthatóság  ( ISO 
26000 , CSR  ISCC, GRI, 
LA21, carbon footprint
stb..)

• Klímavédelem  (EU-ETS, 
zöld energia, stb.. )

• Térinformatika (INSPIRE, 
egységes európai hálózat)

• Egységes európai 
energiahálózat

Az energetikai rendszerek kapcsolódásai

Climate changes
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• Az ISO 50001:2011 szabvány alkalmas a 
vállalatok energetikai teljesítményének 
folyamatos és módszeres fejlesztésére.

• Folyamatos energiahatékonyság növelés

és jelentős megtakarítás
• Ezek a rendszerek nagyobb erkölcsi és pénzügyi támogatást 

igényelnek, mint amit most tapasztalunk

• Magyarországon az energiafelhasználás területén jelentős 
tartalékok vannak. 
A szervezetek energetikai átvilágítása és a fejlesztési 
javaslatok megvalósítása hatékony megoldásnak kínálkozik. 

Összefoglalás
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.emi-tuv.hu

Békés Tamás
TMS vezető auditor

bekes.tamas@emi-tuv.hu

MMT,Budapest, 2016.02.19
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