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ELŐSZÓ, A JELENTÉS CÉLJA
Eloszo, a Jéléntés célja
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Magyarorszag – az Europai Unios énérgiapolitikai torékvésék méntén – komoly lépésékét tétt az élmult
évék soran az orszag énérgiahatékonysaganak novélésé érdékébén. Ezén az uton az égyik kiémélkédo
lépés volt az énérgiahatékonysagrol szolo 2015. évi LVII. torvény mégalkotasa. Ezén torvény és a hozza
kapcsolodo végréhajtasi Réndélét (122/2015. (V. 26.) Korm. réndélét az énérgiahatékonysagrol szolo
torvény végréhajtasarol) éloírasai alapjan mindén olyan gazdalkodo szérvézét, amélynék a targyévét
mégélozo 3 évbén az évés énérgiafélhasznalasanak atlaga méghaladja a jogszabalyban méghatarozott
szintét, kotélés énérgétikai szakréférénst igénybé vénni. A szakreferens feladatai a kulonbozo
énérgiahatékonysagot novélo féladatokon tulménoén tobbék kozott az összefoglaló éves jelentés
elkészítése is a targyévét kovéto év majus 15. napjaig, a végrehajtott energiahatékonysági
fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási
eredményekről, amélyét az igénybévétéléré kotélés gazdalkodo szérvézét majus 31-ig honlapjan kotélés
kozzé ténni.

A JELENTÉS KITERJEDÉSE
A riport altalanosan bémutatja a szakréférénsi tévékénységét igénybévévo gazdalkodo szérvézétét, annak
tévékénységét, az ahhoz félhasznalt énérgiafajtakat, valamint a jogszabalyban rogzítétt égyéb tartalmi
élémékét.

A JELENTÉS KÉSZÍTŐJE
A Jéléntést az igénybé vévo gazdalkodo szérvézét a jogszabalyi kotélézéttségé alapjan szérzodésés
jogviszony kérétébén bízta még az SR-Energy Kft.-t a szakréférénsi tévékénység éllatasara. Az SR-Energy
Kft. a tévékénység éllatasahoz réndélkézik a torvénybén éloírt kovétélményékkél, azon tulménoén
munkatarsai szélés koru – tobb évtizédés – tapasztalattal réndélkéznék énérgétikai és muszaki
uzéméltétés térulétén.
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A ROTAPACK ZRT. BEMUTATÁSA
A Rotapack Zrt. bémutatasa
A szakréférénsi tévékénységét igénybé vévo gazdalkodo szérvézét, a magyar tulajdonban lévo Rotapack
Zrt. 1990-bén alakult, 2001. marciusa ota részvénytarsasagi formaban tévékénykédik. Az élmult évék
alatt a Tarsasag a fujt és ontott ipari foliak térulétén Magyarorszag és a közép-európai régió
meghatározó gyártójává lépétt élo.

KÜLDETÉSE: A KIVÁLÓ MINŐSÉG ÉS MAXIMÁLIS ÉRTÉK NYÚJTÁSA IPARI FÓLIÁK ÉS EHHEZ
KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TERÉN, VEVŐIK IGÉNYEINEK MAXIMÁLIS KIELÉGÍTÉSE
ÉRDEKÉBEN.

Célja:




A téljés vévoi mégélégédéttség élérésé minoségbén, szallítasban, arban és szolgaltatasban.
Ölyan kornyézét biztosítasa, amély éloségíti a munkatarsainak élégédéttségét.
Hatékonyan vérsényézni a novékédés és a prospéritas fénntartasa érdékébén.

Csomagolotérmékéikét igyékéznék folyamatosan éljuttatni a félhasznalokhoz. Létréhoztak azt a
képviséléti réndszért, amély az égész orszag térulétét léfédi, és amély ségítségévél téljés koru
vévohalozatot, ugyfélgondozast, szérvizélést és uj piacok félkutatasat kívanjak mégvalosítani.

A térmélést két telephelyen végzik: a kozponti, szégédi téléphély méllétt Tiszaujvarosban, a MÖL
Pétrolkémia térulétén is van égy kisébb gyarégység. 2018. juliusatol éz utobbi gyarégység kikérult a
Rotapack Zrt.-bol, a vasarolt kozuzémi tétélékét tovabbszamlazta az uj uzéméltétonék.

KÖRNYEZETVÉDELEM
A térmékéik éloallítasahoz szukségés anyagok bészérzésénél élsodlégés szémpontnak tékintétték és azt
a szémlélétét kovétik jélénlég is, hogy azok a térmészétbé visszakérulvé né okozhassanak karokat, né
idézhéssénék élo vissza ném fordíthato, a kornyézétét szénnyézo folyamatokat. A térmékék éloallítasanal
hasznalt granulatumok mind kornyézétkímélok, a gyártás során keletkező hulladékokat pédig az érré
a célra vasarolt gépéikén maradéktalanul visszadolgozzák.
A Tarsasag réndélkézik a DIN EN ISO 14001:2005 környezetvédelmi tanúsítvánnyal.
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ENERGETIKAI JELLEMZŐK
Enérgétikai jéllémzok
A TERMELÉS BEMUTATÁSA
A térmélésbén a foliagyartas tobb téchnologiaja is jélén van: a kulonbozo onto és fuvo téchnologiak méllétt
nyujto, attékércsélo és a mar korabban is émlítétt – a gyartas soran kélétkézétt hulladékokat
maradéktalanul visszadolgozo – régranulalo gépék is uzémbén vannak.
A térmélés folyamatos, részlégés léallas csak a kiémélt unnépnapokon van, valamint év végén van téljés
koruén par napra.

FELHASZNÁLT ENERGIAFAJTÁK
A térmélés jéllégébol fakadoan az elsődlegesen és nagyságrendjében meghatározó módon
alkalmazott energia a villamos energia, kozvétlénul a téchnologiaban mas énérgiatérmékét ném
hasznalnak. A gyarak éllatasa stabil modon biztosított ipari kozépfészultségu halozatokrol.
Futési (iroda és kisébb részbén az uzém térulétéré) és mélégvíz éloallítasi céllal földgáz felhasználás is
jélén van.
Eméllétt mindkét uzémégységbén torténik némi motorikus PB gázfelhasználás is, az anyagmozgato
targoncak uzéméltétéséhéz.
A Tarsasag mukodéséhéz hozzatartozik még a térmékék vévokhoz torténo éljuttatasat célzo kozuti
gépjarmu uzéméltétés is, amélynék van üzemanyag felhasználási vonzata.

ENERGIASZEMLÉLET
A Vallalat a téljés mukodésé soran kiémélt figyélmét fordít az energiatudatosságra és az
énérgiahatékonysagra. Ennék kérétébén mar bovén a jogszabalyi kotélézéttség mégjélénésé élott –
gyakorlatilag a mukodésé kézdététol – kulso, a Vallalat iranyítasatol fuggétlén szakémbért alkalmaz az
énérgétikusi féladatok éllatasara, béléértvé tobbék kozott:
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a hatékony vétélézés téchnikai féltétéléinék létréhozasat,
a téchnologiai kialakítast,
a mérési, énérgia félhasznalast kovéto réndszérék kiépítését,
az énérgia szallítasi szérzodésék alapos és téljés koru kézélését,
a hatékony téljésítmény- és énérgiagazdalkodast,
a méddo énérgia kompénzaciot,
az énérgia félhasznalas nyomon kovétését. évés, havi és honapon béluli riportozasat,
a gyarégységén bélul a kulonbozo uzémék, gépék onallo mérésénék kialakítasat,
az uzémék, gépék villamos énérgia félhasznalasanak kozvétlén riportozasat,
a munkatarsak és a Cég ménédzsméntjénék énérgiahatékonysag tékintétébén torténo
tovabbképzését.

ENERGIAMÉRLEG
Enérgiamérlég
Felhasználás [MWh]
Energiafajta

szegedi
gyáregység

Villamos energia

Összes
felhasználás
[MWh]

tiszaújvárosi
gyáregység

12 549

633

13 182

Földgáz

412

0

412

LPG (targoncák)

187

0

187

Közúti üzemanyag

219

0

219

13 367

633

14 000

Összes energia
felhasználás

AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA
Földgáz
3%

Villamos energia
94%

LPG (targoncák)
1%
Közúti üzémanyag
2%

Villamos energia
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Földgáz

LPG (targoncák)

Közúti üzémanyag

VÉGREHAJTOTT ENERGIAHATÉKONYSÁGI
FEJLESZTÉSEK
Végréhajtott énérgiahatékonysagi féjlésztésék
A tévékénységbol adodoan a villamos énérgia félhasznalas a dominans, émiatt ézén énérgiafajta
mégtakarítasaira kéll az intézkédésék tobbségét définialni. Mivél azonban a félhasznalas tobb, mint 90%a téchnologiai célu és kozvétlén a gépék altal torténik, igén korlatozott a léhétoség a térmélés és a géppark
valtoztatasa nélkul énérgiahatékonysagi intézkédésék végréhajtasara. A gépékét surítétt lévégovél éllato
komprésszorok is kéllo hatékonysaggal uzémélnék. Mindézék alapjan térvézétt és térv szérint
végréhajtott energiahatékonysági beruházás a tárgyévben nem volt.
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ALKALMAZOTT ÜZEMELTETÉSI MEGOLDÁSOK
Alkalmazott uzéméltétési mégoldasok
Az uzéméltétés soran a ménédzsmént kiémélt figyélmét fordít az énérgiahatékonysagra, amélyét az
uzéméltéto szémélyzét javadalmazasi réndszérén kérésztul is osztonoz.
Az Uzém térulétén az énérgiahatékonysagra figyélméztéto féliratok, jélzésék is mégtalalhatoak, a dolgozoi
szémlélétformalas részéként.

Öldal 8

ÖSSZEFOGLALÁS
Összéfoglalas
A Rotapack Zrt. a főtevékenysége alapján az energiaintenzív cégek közé sorolható, ennek
megfelelően a Vállalat kiemelt figyelmet fordít az energiafelhasználás alakulására, az energia
beszerzési tevékenységre és a hatékony üzemeltetésre. A Vállalatnál stabilan ki van alakítva az
energiahatékonyságot támogató eszközök, megoldások rendszere, amely alapján a kitűzött célok
elérése megbízhatóan nyomon követhető, szükség esetén beavatkozás, javító intézkedés
eszközölhető.
A 2018. éves összefoglaló szakreferensi jelentés összességében nem állapít meg olyan problémát,
amely veszélyeztetné az energiahatékonyságot, több részterületen kifejezett jó gyakorlatot
azonosít, amely tevékenységek továbbvitele esetén a jövőben is biztosított a Társaság
energiahatékony működése.
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