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1 Bevezetés
Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban „Társaság”) a holland ING Csoport
tagja, amely második a holland pénzintézetek rangsorában és piaci értékét tekintve a 20
legnagyobb európai pénzügyi szervezet közé tartozik.
Az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe a vállalati és befektetési banki tevékenységet
folytató pénzintézetek között több termék és szolgáltatás, illetve piaci szegmens tekintetében
vezető szerepet játszik; piacvezető a devizakonverzió területén és kiemelkedő érdemeket
szerzett az állampapír-forgalmazásban.
A Társaság főbb adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
Társaság neve
Székhelye
Adószáma:
Cégjegyzékszám:

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
1068 Budapest, Dózsa György út 84. B. ép.
22567671-2-44
01 17 000547
1. Táblázat A Társaság főbb adatai

A társaság energetikai szakreferensi kötelezettsége az alábbi fogyasztási adatok alapján
egyértelműen megállapítható.
MEGNEVEZÉS
Villamos energia

FOGYASZTÁS
420 MWh

2. Táblázat A Társaság energia fogyasztási adatai, 2019
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2 Energiafogyasztási adatok
A Társaság a telephelyén bérelt ingatlanban általános irodaitevékenységet folytat,
villamosenergia és üzemanyag fogyasztással rendelkezik.

2.1 Teljes energiafelhasználás
A Társaság a 2019-es naptári év során 996 MWh energiát használt fel, melynek jelentős részét
a villamosenergia és a motorikus benzin felhasználás teszi ki.
A Társaság telephelyén jelenleg nincsenek beépítve részterületenkénti felhasználások
mennyiségét mérő almérők, így a részterületenkénti felosztás a Társaság tevékenysége
szerinti iparági tapasztalati értékek szerint került meghatározásra az alábbiak szerint:
RÉSZTERÜLET
Épület
Tevékenység
Szállítás

RÉSZARÁNY
5%
37%
58%

3. Táblázat A Társaság energiafelhasználási arányai részterületenként

Ennek alapján a részterületenkénti 2019-es naptári éves energiafelhasználás az alábbiak
szerint alakult:
RÉSZTERÜLET
Épület
Tevékenység
Szállítás

ENEGIA FOGYASZTÁS RÉSZARÁNYA, MWh
46
373
577

4. Táblázat A társaság részterületenkénti energiafelhasználása

A teljes energiafelhasználás megoszlását az alábbi ábra mutatja be:

1. Ábra A Társaság összesített energiafelhasználása energiahordozónként
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3 CO2 felhasználás
A Társaság energia felhasználásával kapcsolatosan kibocsátott CO2 mennyisége a 2019-es
naptári évben 0,390 kt volt.
A CO2 felhasználás energiahordozónkénti megoszlását az alábbi ábra mutatja be:

2. Ábra A Társaság összestett CO2 kibocsátása energiahordozónként

Amennyiben a CO2 felhasználás szerinti mennyiségét meg kellene vásárolni, úgy abban az
esetben ez további 2.769 eFt költséget jelentett volna a Társaság számára a jelenlegi EUA
tőzsdei árak figyelembevételével.

4 Energiahatékonysági intézkedések
4.1 Szemléletformáló oktatás
A Társaság szakreferensi szolgáltatás igénybevételének keretein belül szemléletformáló
oktatás nem történt.
OKTATÁS MEGNEVEZÉSE
Energiahatékonysági
szemléletformáló oktatás

OKTATÁS IDŐPONTJA
N/A
N/A

RÉSZTVEVŐK SZÁMA
N/A
N/A

5. Táblázat A Társaság energiahatékonysági szemléletformáló oktatás időpontjai

4.2 Energiahatékonysági intézkedések bemutatása
A Társaság a 2019-es naptári évében nem valósult meg energiahatékonysági beruházás.
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A végrehajtott energiahatékonysági intézkedések ismertetése, az elért eredmények bemutatása:
Energiahatékonyságot
növelő intézkedéssel
érintett
műszaki
rendszer
megnevezése

Az
intézkedés
műszaki
tartalma

Energetikai
auditban
szerepelt-e
a javaslat

-

-

-

Támogatással
vagy
támogatás
igénybevétele
nélkül
valósult meg
az intézkedés,
-

Támogatás
megnevezése

Energiahatékonyságot
növelő
intézkedés
részterület
szerinti
azonosítása

A
végrehajtott
intézkedés
költsége,
eFt

Elért
energia
megtakarítás
energiahordozónkénti
megnevezése,
energiamegtakarítás
mértéke MWh

Elért
energiaköltség
megtakarítás
mértéke, eFt

-

-

-

-

-

A végrehajtott energiahatékonysági intézkedések egyéb paramétereinek bemutatása
Támogatással
megvalósult
energiamegtakarítás mértéke,
MWh

energiahatékonyságot növelő
intézkedéssel
elért
nem
energiaköltség
típusú
megtakarítás mértéke, eFt

végrehajtott
energiahatékonyságot növelő
intézkedés
várható
megtérülési ideje, év

-

-

-

Tervezett energia megtakarítás
energiahordozónkénti
megnevezése,
energiamegtakarítás mértéke
MWh
-

energiahatékonyságot növelő
intézkedés megvalósulásának,
üzembe helyezésének dátuma

-

