SAJTÓKÖZLEMÉNY

Cím: Az EU energiahatékonysági irányelvének hazai gyakorlati megvalósítása.
Lead: A magyar jogrendszerbe várhatóan a 2015. év nyarán honosítják az EU
2012/27/EU energiahatékonyságról szóló irányelvét, amely előírja az energiafelhasználás
hatékonyságának növelését, illetve a tagállamok energiafogyasztásának csökkentését. A
direktíva fő céljai között szerepel, hogy a tagállamok végenergia-fogyasztásában évente
további 1,5 százaléknak megfelelő energia-megtakarítás valósuljon meg a 2020-ig
terjedő időszakban, a versenyképesség és az ellátásbiztonság fokozásának érdekében. Ez
az érvényben lévő előírásokhoz képest szigorúbb követelménynek számít, ugyanis a
korábban - az EU egészére – meghatározott, összesen 9 százalékos előírt megtakarítás
mértékét 20 százalékra emelték. A magyar kormány közben március 31-én közre adta
az irányelv átültetéséről szóló törvénytervezetét. A Magyar Energetikai Társaság
műszaki, gazdasági és jogi szakértők bevonásával már 2012-ben elkezdte az irányelv
hazai átültetési körülményeinek vizsgálatát.
A MET XV. Energia Műhely fóruma a budapesti HUNGEXPO vásárközpontban, a
CONSTRUMA 34. Nemzetközi Építőipari Szakkiállításának keretében kerül megrendezésre
2015. április 16-án, amelynek társszervezője a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai
Tagozata.
Az irányelv legfontosabb célja hosszú távon a környezet terhelésének csökkentése mellett az
energiaköltségek csökkentése, a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítása.
Mindezek elősegítik a magyar piac versenyképességének növekedését, és a tartalékok
növelése által Magyarország energiabiztonságának fejlődését szolgálják.
A direktíva továbbá kötelező jelleggel előírja a 250 főnél nagyobb, vagy a minimum 50 millió
€ árbevétellel rendelkező – KKV-nak nem minősülő – vállalatok számára az energetikai audit
elvégzését a 2015. év végéig, aminek a továbbiakban a rendszeres megismétlése szükséges. A
szigorodó előírásoknak való megfelelést nagymértékben elősegíti az energiairányításra
fektetett kellő hangsúly, illetve az ISO 500001 szabvány szerinti energiagazdálkodási
irányítási rendszer eddigi alkalmazása.
A MET célkitűzése az aktuális Energia Műhellyel az említett irányelv – számos szakterületet
érintő – problémáival kapcsolatos konzultáció elősegítése, a potenciális megoldások
összegyűjtése, illetve elemzése a magyar vállalati rendszerbe történő koordinált és hatékony
implementáció elérése érdekében.
A MET elnöksége a rendezvényt Ifjúsági Tagozata bevonásával szervezi, hogy a fiatal
szakemberek (egyetemi hallgatók) idejekorán bekapcsolódhassanak a szakmai élet
körforgásába, illetve a tapasztalt gazdasági-műszaki vezetőktől és elsőrangú szakértőktől
közvetlen formában vehessék át a tapasztalatokat.

