
ENERGETIKAI
SZAKREFERENS
SZOLGÁLTATÁS



NAGY ENERGIAFELHASZNÁLÁSÚ CÉGE VAN?
VEGYE IGÉNYBE A FŐTÁV ZRT. SZOLGÁLTATÁSÁT!

A FŐTÁV Zrt., Magyarország legnagyobb távhőszol-
gáltatója tovább bővíti szolgáltatásainak palettáját. Az 
energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, 
illetve a 122/2015. (V.26.) Kormányrendelet az érin-
tett gazdálkodó szervezeteknek egy munkajogilag és 
társasági-jogilag független energetikai szakreferens 
igénybevételét írja elő abban az esetben, ha a társaság 
éves energiafelhasználásának átlaga az adott évet 
megelőző három esztendőben meghaladja a

• 400 000 kWh villamos energiát,
• 100 000 m3 földgázt, vagy
• 3 400 GJ hőmennyiséget.

Bízza az energetikai szakreferens feladatait a Főváros 
megbízható, sok évtizedes és stabil működési múlttal 
rendelkező társaságára! A FŐTÁV Zrt. szakértelmét, 
tapasztalatát ajánlja fel ezúton az Önök cégének az 
energetikai szakreferens szolgáltatások területén. 
Képzett és kiváló szakembereink figyelemmel kísérik az 
Önök energiafelhasználásának változásait. Rendszeres 
elemzéseikben pontosan és részletesen leírják, hogy 
mennyire volt eredményes társaságuknál az energia-
hatékonysági intézkedések megvalósítása, mennyire 
sikerült a munkavállalóik, alkalmazottaik energiahaté-
konysági szemléletének fejlesztése. Emellett javaslatot 
tesznek arra, hogy mely területen érdemes vagy szük-
séges beavatkozni.



BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS, ÜZEMELTETÉS?
MIT NYÚJT A SZOLGÁLTATÁS?

• Az energetikai szakreferens megfigyelőként és ta-
nácsadóként vesz részt a rendszeres energetikai au-
ditálás lefolytatásában és az EN ISO 50001 szabvány 
szerinti energiagazdálkodási rendszer működésének 
figyelemmel kísérésében.

• Az energetikai szakreferens konkrét javaslatokat 
tesz, akár az energiahatékonysági fejlesztésekre, akár 
az üzemeltetésre vonatkozóan, elkészíti a törvény 
szerinti kötelező éves, illetve havi jelentéseket. Ezekből 
a jelentésekből Önök pontosan megismerhetik gaz-
dálkodó szervezetük tárgyhavi energiafogyasztásának 
mértékét és annak értékelését.

• Az energetikai szakreferens a jogszabályokban 
meghatározottak szerint ellátja az energiabeszer-
zéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal 
kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, elősegíti a 
mindezekkel összefüggő döntéshozatali eljárásokat.

A FŐTÁV Zrt. már jelenleg is több nagy budapesti 
közszolgáltatónál és közintézménynél lát el energetikai 
szakreferensi feladatokat:

• Főpolgármesteri Hivatal
• Fővárosi Vízművek Zrt.
• FŐKERT Zrt.
• BGYH Zrt. 
• BTI Zrt.
• Városligeti Műjégpálya

MIÉRT VÁLASSZA ENERGETIKAI
SZAKREFERENS SZOLGÁLTATÁSUNKAT?

• Mert a FŐTÁV Zrt. teljes körű jogszabályi megfelelést kínál.
• Biztosítja a magas színvonalat.
• Nyomon követheti az energiafelhasználásait.
• Ellátja a megvalósított, az energiahatékonyság javítá-

sát célzó intézkedéseinek visszamérését.
• Segíti az energiahatékonysági szemlélet formálását.



ENERGIABESZERZÉS,
ENERGIABIZTONSÁG,

ENERGIAHATÉKONYSÁG.
Legyen a FŐTÁV Zrt.

az Ön energetikai szakreferens szolgáltatója!

 
Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. 

Postacím: FŐTÁV Zrt., 1509 Budapest PF.9.
Web: www.fotav.hu

Email: fotav@fotav.hu


