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A jogalkotó céljai

• 2012/27/EU energiahatékonysági irányelv:
az EU mind az ipari-, mind a szolgáltatói
szektor területén jelentős energia-megtakarítási
potenciált feltételez.

• Az energetikai audit az egyes iparági szereplők 
versenyképességének előmozdítását, 
valamint az energiatudatos vállalatirányítás
elterjedését is hivatott szolgálni.



Jogszabályi háttér
2015. június 7-étől hatályos az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,
mely az energiahatékonyságról szóló 2012/27 EU irányelv rendelkezéseit ültette át a
hazai jogrendszerbe.

 az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény (Ehat.)

 az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.)
Korm. rendelet

 az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek
éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V.26.) NFM
rendelet

 az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő
regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2015 (X.16.) MEKH rendelet



A MEKH feladatai az energetikai auditálási 

kötelezettséggel összefüggésben
 Vezeti az energetikai auditálásra jogosult

személyek és szervezetek névjegyzékét

 Vezeti a regisztráló szervezetek névjegyzékét és

felügyeli az energetikai auditálással kapcsolatos, az

energiahatékonysági törvényben meghatározott

tevékenységüket (ennek keretében jóváhagyja

például a szakmai vizsga tartalmára és

eljárásrendjére vonatkozó szabályzatot, továbbá

felügyeli a felkészítő tanfolyamokat és a szakmai

vizsgákat)

 Ellenőrzi a kötelező energetikai auditálás

teljesítését, valamint az elvégzett auditok

megfelelőségét (a jogszabályi megfelelőséget

évente vizsgálja az auditok statisztikailag jelentős

hányadánál)



Energetikai auditálási kötelezettség

A nagyvállalatok négyévente kötelesek energetikai auditálást
végeztetni

Kivétel: EN ISO 50 001 szabványnak megfelelő, akkreditált 
tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszer 
működtetése (hiteles másolat elküldése  a MEKH részére)

Kapcsolódó és partnervállalkozásokra vonatkozó speciális 
szabályok

Határidő: 2015. december 5.

( az első audit elvégeztetésének határideje)



Ki köteles energetikai auditálást végeztetni?



Nagyvállalatok I. 
Ki minősül nagyvállalatnak?

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján:

• nagyvállalat: a kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás;

• kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 3. § (4) bekezdésének

kivételével a Kkvtv. alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő

vállalkozás

• A fent hivatkozott törvényben meghatározott értékek megállapítása során a

kapcsolódó vállalkozások és a partnervállalkozások adatait is figyelembe kell

venni.

• „2 éves szabály”: egy korábban kkv-nak minősülő vállalkozás csak akkor lesz

nagyvállalat, ha a paraméterei alapján két egymást követő évben is

„nagyvállalatnak” minősül (egy nagyvállalat pedig akkor veszíti el „nagyvállalati

státuszát, ha két egymást követő évben „kkv-nak” minősül)



Nagyvállalatok II. 

Ki minősül nagyvállalatnak?

Vizsgálandó kritériumok Lehetséges változatok 

Foglalkoztatotti létszám

< 250 fő <250 fő <250 fő ≥250 fő ≥250 fő ≥250 fő <250 fő ≥250 fő

Éves nettó árbevétel

≤ 50 M EUR >50 M EUR ≤50 M EUR <50 M EUR ≤50 M EUR >50 M EUR >50 M EUR >50 M EUR

Mérlegfőösszeg

≤ 43 M EUR ≤43 M EUR >43 M EUR ≤43 M EUR >43 M EUR ≤43 M EUR >43 M EUR >43 M EUR

KKV Nagyvállalat



A tulajdonos és a bérlő kötelezettségei I. 

Tulajdonos

A tulajdonos nagyvállalat köteles

elvégeztetni az energetikai auditot

 a tulajdonában álló épületre, 

 a tevékenysége technológiai 

folyamataira,  

 és a szállításra.



A tulajdonos és a bérlő kötelezettségei II. 

Bérlő

• Nagyvállalatnak minősülő bérlő esetén az

általa bérelt épületre vonatkozó energetikai

audit az arányosság elvét figyelembe véve

akkor követelmény, ha a bérlő az épület

alapterületének több mint 50 %-át használja.



Egyetemleges kötelezettség

A kötelező energetikai auditálás keretében 

ugyanazon épületre vonatkozó energetikai 

auditálás elvégeztetésére a nagyvállalatnak 

minősülő tulajdonos és a jogszabályban 

meghatározott esetben a nagyvállalatnak 

minősülő bérlő egyetemlegesen kötelezett.

A tulajdonos és a bérlő kötelezettségei III. 

Épületre vonatkozó energetikai audit



Kapcsolódó vagy partnervállalkozások
KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁS

• egy vállalkozás egy másik vállalkozás 
tulajdoni részesedésének vagy a 
szavazatának a többségével rendelkezik, 
vagy

• egy vállalkozás egy másik vállalkozásban 
jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők 
vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét 
megválassza vagy visszahívja, vagy

• egy vállalkozás egy másik vállalkozás 
felett döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol 
(függetlenül pl. a tulajdoni hányadtól, 
szavazati jogtól)  vagy

• egy vállalkozás egy másik vállalkozásban 
más tulajdonosokkal kötött megállapodás 
alapján a szavazatok többségét egyedül 
birtokolja.

PARTNERVÁLLALKOZÁS

• nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak 
és

• amelyben más vállalkozásnak, illetve 
amelynek más vállalkozásban 
(kizárólagosan vagy több kapcsolódó 
vállalkozásnak együttesen) a tulajdoni 
részesedése legalább 25 %



Kapcsolódó vagy partnervállalkozásra 

vonatkozó speciális rendelkezések
• Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN

ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
energiagazdálkodási rendszert működtet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles
négyévente megküldeni a Hivatal részére az érvényes tanúsítványt.

• Nem kell külön tanúsítványt szereznie annak a nagyvállalatnak, amely
vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére
vonatkozó tanúsítvány ezen nagyvállalatra is kiterjed. Ha a vállalkozáscsoport
egészére vagy egy részére vonatkozó tanúsítványt a vállalkozáscsoport valamely
tagja a Hivatal részére megküldte, a tanúsítványon szereplő további
nagyvállalatnak ugyanazt a tanúsítványt már nem kell megküldenie a Hivatal
részére.

• A vállalkozáscsoport azon tagja, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak
minősülne és végsőenergia-fogyasztása nem éri el a vállalkozáscsoport
legnagyobb fogyasztású vállalkozása végsőenergia-fogyasztásának 5%-át, nem
köteles kötelező energetikai auditálást lefolytatni vagy a (2) bekezdés szerinti
energiagazdálkodási rendszert működtetni..



Átmeneti időszakra szóló 

rendelkezések

 A kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a nagyvállalat a 2012. december

4- 2015. december 5. közötti időszakban a törvényben és a végrehajtási

rendeletében szereplő, az energetikai auditorokra vonatkozó

követelményeknek (a szakmai vizsga kivételével) megfelelő, de a

névjegyzékben nem szereplő személlyel végeztette el az auditálást.

 Átmeneti időszakban a nagyvállalat „dönt” arról, hogy a kiválasztott

auditor megfelel –e a jogszabályi feltételeknek.

 A Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a kötelező

energetikai auditálás teljesítésének elmaradása miatt.



Ki jogosult energetikai auditálási tevékenység 

végzésére?



Ki végezheti el az energetikai auditot?

Energetikai auditálásra jogosult személyek és 

szervezetek

 Energetikai auditálást az energiahatékonysági törvényben, valamint a végrehajtási
rendeletében meghatározott követelményeknek megfelelő személyek és szervezetek
végezhetnek (pl. végzettségre vonatkozó előírások, kötelező szakmai vizsga).

 A tevékenység végzésének egyik feltétele, hogy az auditálást végző személy vagy
szervezet szerepeljen az auditori névjegyzékben (a névjegyzékbe történő felvétel
iránti kérelmet egy regisztráló szervezethez kell benyújtani, mely a kérelmeket
megvizsgálja és észrevételeivel ellátva továbbküldi azokat a Hivatalnak).

 Névjegyzékek elérhetőségei:

http://enhat.mekh.hu/index.php/2015/12/28/energetikai-audit/

http://www.mekh.hu/energiahatekonysag

 Regisztráló szervezet a törvény alapján kizárólag köztestület lehet és a regisztráló
szervezeti tevékenység végzéséhez MEKH engedély is szükséges.

http://enhat.mekh.hu/index.php/2015/12/28/energetikai-audit/
http://www.mekh.hu/energiahatekonysag


Energetikai auditálási tevékenység 

végzésének feltételei (energetikai auditor)

büntetlen előélet

jogszabályban meghatározott szakirányú végzettség

bejelentést megelőző 10 éven belül legalább 5 év, energetikai területen végzett 
mérnöki szakmai gyakorlat

regisztrációs díj megfizetése

energetikai auditori szakmai vizsga teljesítése

nem áll a MEKH általi eltiltás hatálya alatt

az energetikai auditálási tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése a 
MEKH felé a regisztráló szervezet útján, Hivatal általi névjegyzékbe vétel



Energetikai auditálási tevékenység végzésének 

feltételei (energetikai auditáló szervezet)

gazdálkodó szervezet

energetikai auditori névjegyzékben szereplő auditor taggal vagy 
alkalmazottal rendelkezik ( aki a szervezet nevében végzi az 
auditálási tevékenységet)

regisztrációs díj megfizetése

nem áll a MEKH általi eltiltás hatálya alatt

az energetikai auditálási tevékenység végzésére irányuló szándék 
bejelentése a MEKH felé a regisztráló szervezet útján, Hivatal általi 
névjegyzékbe vétel



Regisztráló szervezetek

• A regisztráló szervezet  megvizsgálja, hogy a beérkezett kérelmek 
megfelelnek –e a jogszabályi feltételeknek

• A megfelelő kérelmet továbbítja a Hivatal részére

• A jogszabályi feltételeknek nem megfelelő kérelmet csak a kérelmező 
kifejezett kérésére továbbítja a MEKH részére

energetikai 
auditorok/auditáló

szervezetek kérelmének 
vizsgálata

• A regisztráló szervezet köteles a szakmai vizsgára való felkészülést 
segítő felkészítő tanfolyamot szervezni és a tanfolyamot meghirdetni

• Jelentkező esetén évente legalább egy felkészítő tanfolyam 
lefolytatása kötelező 

felkészítő tanfolyam

• A regisztráló szervezet köteles az energetikai auditálási tevékenység 
végzéséhez szükséges szakmai vizsgát megszervezni és lebonyolítani

• Jelentkező esetén negyedévente legalább egy szakmai vizsga 
lebonyolítása szükséges

szakmai vizsga



Az energetikai auditálási tevékenység engedélyezésének 

folyamata

Szakmai vizsga 
teljesítése 
(kérelem 

benyújtásának 
előfeltétele)

Kérelem 
benyújtása a 
regisztráló 

szervezetekhez 
és a regisztrációs 
díj megfizetése

Regisztráló szerv 
ellenőrzi  és 
továbbítja  a 

MEKH  felé a 
benyújtott 
kérelmeket

Hivatal elbírálja 
a beérkezett 
kérelmeket

Az auditori
tevékenység 
végzésére 
jogosító 

határozat kiadása  
(jogszabályi 
feltételeknek  

megfelelő 
kérelem esetén)

Auditor és a 
regisztráló 
szervezet 

értesítése a  
névjegyzékbe 

vételről

8 nap

8 nap

Követelményeknek nem 

megfelelő bejelentés esetén a 

névjegyzékbe vétel 

megtagadása

8 nap

Auditor/Auditáló
szervezet

Regisztráló 
szervezet Hivatal



Energetikai audit: segédlet a 

szakmai gyakorlat igazolásához
• A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az energetikai auditálási 

tevékenység folytatása céljából bejelentést tenni kívánó személyek tájékoztatására, 

a bejelentéshez kapcsolódó – az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvényben és a törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. 

rendeletben meghatározott – követelmények közül a szakmai gyakorlat megfelelő 

igazolása érdekében útmutatót állított össze.

• Az útmutató címe: „Segédlet a szakmai gyakorlat megfelelő igazolásához az 

energetikai auditálási tevékenység folytatása céljából tett bejelentések esetén”

• A tájékoztatóban az egyes fogalmak és jogviszonyok értelmezéséről, a szakmai 

gyakorlat igazolásául szolgáló dokumentumok formai és tartalmi 

követelményeiről, az időtartam meghatározásáról olvashatnak az érdeklődők.

• http://www.mekh.hu/energetikai-audit-segedlet-a-szakmai-gyakorlat-igazolasahoz-

villamos-energia

http://www.mekh.hu/energetikai-audit-segedlet-a-szakmai-gyakorlat-igazolasahoz-villamos-energia


Az energetikai audit tartalmi követelményei



Energetikai audit minimális tartalmi 

követelményei I.

Alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározása

Fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek 
meghatározása

Energiapazarlási pontok megkeresése és bemutatása

Költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárása és 
elemzése, megújuló energiaforrások  és fejlettebb eljárások/ 
berendezések alkalmazási lehetőségeinek bemutatása



Energetikai audit minimális tartalmi 

követelményei II.
 mért és visszakövethető adatok (energiafogyasztás és a terhelési profilok)

 épületek, épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának

részletes felülvizsgálata

 lehetőség szerint életciklus-költség elemzés

 arányos és reprezentatív audit

 részletes és hiteles számítások az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozóan

 energiahatékonysági potenciál számszerűsítése

 intézkedések meghatározása az alábbi beavatkozási kategóriák alapján (beruházást nem

igénylő, támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő, csak támogatással reális)

Nem kötelező elem az alábbiakról történő tájékoztatás: 

 ajánlások megvalósításának lépései

 támogatási és finanszírozási programok

 meglévő vagy tervezett távfűtési vagy távhűtési hálózatra való 

csatlakozás lehetősége



Az energia fogalma

Energia: az energiastatisztikáról szóló, 2008.

október 22-i 1099/2008/EK európai parlamenti

és tanácsi rendelet 2. cikk d) pontja szerinti

energiatermékek minden formája, éghető

üzemanyagok, hő, megújuló energiák,

villamos energia vagy az energia bármely más

formája (Ehat. 1. § 3. pont)



Életciklus-költség elemzés

• Nem „egyszerű megtérülést” számol

• Az alábbi költségeket veszi figyelembe a teljes 
élettartam alatt:

Beruházási költségek

Működtetési, karbantartási költségek

Életciklus végéhez kapcsolódó költségek

Kapcsolódó környezeti externáliáknak betudható 
költségek



Energetikai audit teljessége I.

 Az energetikai audit egy olyan komplex vizsgálat, amely az 

épületek, folyamatok, és logisztikai rendszerek veszteségeit 

tárja fel és ad megoldást a rendszerek energiafogyasztásának 

csökkentésére. 

 Az auditnak tehát ki kell terjednie az alábbi területekre: 

 a tulajdonolt, vagy a technológiai tevékenység végzéséhez 

használt épületek

 a tevékenység technológiai folyamatai 

 szállítás és közlekedés



Energetikai audit teljessége II.

„Multi-site audit”?

• Multi-site „módszer”: az ISO 50 001  irányítási 

rendszereknél elfogadott multi-site tanúsítás 

lehetővé teszi, hogy csak néhány kiválasztott 

telephelyet vizsgáljanak (mintavétel alapján).

• A kötelező energetikai audit elvégzése során az 

energetikai auditor/auditáló szervezet felelőssége 

az energetikai audit arányosságának és 

reprezentativitásának biztosítása.



Energetikai audit teljessége III.

Reprezentativitás I.

Felső határ

• Az auditálás során a vállalat teljes energiafelhasználásának  egy 
jelentős hányadát (meghatározott százalékát) kell figyelembe venni

Alsó határ

• Az auditálás során azokat a felhasználási helyeket kell figyelembe 
venni, melyek energiafelhasználása meghaladja a vállalat teljes 
energiafelhasználásának  egy előre meghatározott százalékát

Felső+alsó 
határ

• Felső és alsó határ kombinált alkalmazása



Energetikai audit teljessége IV.

Reprezentativitás II.

mintavétel

• azonos vagy hasonló rendszerek esetén csak egyes, reprezentatív módon
kiválasztott rendszerek kerülnek részletes auditálásra

• pl. azonos módon telepített szivattyúállomások összesített technológiai
auditjához elegendő lehet a reprezentatív módon kiválasztott egyes állomások
részletes vizsgálata

megalapozottság

• Fontos annak a szakmai alátámasztása (az energetikai auditor/auditáló
szervezet által), hogy a mintavételes vizsgálatokból levont következtetések és
javaslatok valóban megbízható képet adnak az általános
energiahatékonyságról.



Kötelező energetikai auditok 

ellenőrzése I.

Érintett nagyvállalatok 
regisztrációja                  

A teljesítés ellenőrzése: a 
nagyvállalatok felhívása 

nyilatkozattételre     
(rendelkezik –e  EN ISO 50 
001 szabványnak megfelelő 

energiagazdálkodási 
rendszerrel vagy energetikai 

audittal)

Kötelező energetikai auditok 
jogszabályi megfelelőségének 

ellenőrzése: a MEKH a  
tárgyévet megelőző évben 

elvégzett auditok 
statisztikailag jelentős 

hányadát ellenőrzi



Kötelező energetikai auditok ellenőrzése I.

A nagyvállalatok kötelezettségei I.

 A nagyvállalat köteles minden év június 30-áig regisztrálni (a

nagyvállalati minősítést érintő főbb paraméterekkel kapcsolatos

nyilatkozatok) a Hivatal honlapján kialakított felületen keresztül. A

regisztráció nem teljesítése, vagy késedelmes teljesítése esetén a Hivatal

egymillió forintig terjedő bírsággal sújtja a nagyvállalatot és elvégzi a

regisztrációját.

 A nagyvállalat minden évben köteles a vállalatra vonatkozó

energiafelhasználással és energiahatékonysági intézkedésekkel

kapcsolatos adatszolgáltatást teljesíteni a MEKH felé- az

adatszolgáltatás pontos tartalmát, formáját és teljesítési határidejét előíró

MEKH rendelet kidolgozása folyamatban van.



Kötelező energetikai auditok ellenőrzése II.

A nagyvállalatok kötelezettségei II.

 Az auditálási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a Hivatal felhívja a

nagyvállalatokat a kötelezettség 90 napon belül történő teljesítésére.

 Amennyiben a nagyvállalat az auditot a felhívástól számított 90 napon belül

sem teljesíti, úgy a Hivatal legfeljebb 10 millió forint bírsággal sújtja a

nagyvállalatot (a Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot a

teljesítés elmaradása miatt).

 Az ellenőrzés során a nagyvállalat köteles együttműködni. Az együttműködési

kötelezettség nem teljesítése esetén a Hivatal a nagyvállalatot bírsággal sújtja.

 A nagyvállalat a Hivatal felhívásától számított 6 hónapon belül új auditot

köteles beszerezni, amennyiben a korábban elvégeztetett audit pl. szakszerűtlen

vagy valótlan tartalmú volt és ezt az auditor/auditáló szervezet a 3 hónapos

határidőn belül sem korrigálta.



Kötelező energetikai auditok ellenőrzése III.

Az energetikai auditorok/auditáló szervezetek 

kötelezettségei

 Az energetikai auditor/auditáló szervezet köteles a Hivatal

felhívásától számított 3 hónapon belül a feltárt hibák

javítására, valamint a Hivatal által szakszerűtlennek vagy

valótlan tartalmúnak minősített audit esetén új, szakszerű és

valós tartalmú audit benyújtására. E kötelezettség megszegését

a Hivatal 100 ezer Ft bírsággal sújtja.

 Az energetikai auditor/auditáló szervezet az ellenőrzés során

köteles együttműködni. Az együttműködési kötelezettség

megszegését a Hivatal 100 ezer Ft bírsággal sújtja.



Vállalati önkéntes megállapodások 

rendszere
AZ EDD 7. cikkben (törvény 12. §) meghatározott célérték elérésének
egyik lehetséges eszköze.

A Hivatal megbízásából készült egy tanulmány a nagyvállalati önkéntes
megállapodási rendszer bevezetésének lehetőségeiről.

A javaslat alapján az energiahatékonysági beruházásokat megvalósító
nagyvállalatok támogatásban részesülhetnének (pl. adókedvezmény
formájában).

Előnyei:

o energiahatékonysági célérték teljesítése alacsony fajlagos (Mrd Ft/PJ)
beruházási költség mellett

o alacsony támogatási intenzitás (kb. 34%-os)



Elindult az energiahatékonyságról szóló tájékoztató honlap

Energiahatékonyság növelése, megújuló energia használata 

az alacsony energiaköltségekért

http://energiahatekonysag.mekh.hu/

Az energiahatékonysági honlap az alábbi témakörökben nyújt tájékoztatást:

• Az energiahatékonysággal kapcsolatos jogszabályok

• Szolgáltatások és beruházások támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret

• Tájékoztató, szemléletformáló képzési kezdeményezések, jó gyakorlatok

• Energiahatékonysági szolgáltatással kapcsolatos  tájékoztatás (pl. szerződésminták)

• Energiacímkézési rendszerek

• Közintézmények tájékoztatása (pl. energiahatékonysági terv kialakításához minta)

• Kis-és középvállalkozások, valamint a lakosság tájékoztatása az energetikai auditálásról és annak előnyeiről

+ Egyéb tájékoztatási lehetőségek:

– Lakossági energia-megtakarítási kalkulátor

– KKV kalkulátor

– Önkormányzatok tervezését segítő alkalmazás (tervezett energiahatékonysági vagy megújuló energiaforrás 
hasznosításán alapuló beruházás értékelése minimális paraméterek megadásával)

+  Megújuló energiaforrásból előállított energiával kapcsolatos tájékoztatás (pl. támogatási rendszer)

Navigate to...

http://enhat.mekh.hu/
http://enhat.mekh.hu/


Tájékoztatás

• A Hivatal honlapján a beérkező kérdések alapján folyamatosan aktualizál 

egy tájékoztatót, amely az alábbi elérési úton érhető el:

http://www.mekh.hu/download/d/1b/10000/gyik_20160118.pdf

• kérdéseiket folyamatosan várjuk az ESFOtitkarsag@mekh.hu vagy az

energiaaaudit@mekh.hu e-mail címen

http://www.mekh.hu/download/4/49/10000/gyik_151028.pdf
mailto:ESFOtitkarsag@mekh.hu
mailto:energiaaaudit@mekh.hu


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

totht@mekh.hu

mailto:totht@mekh.hu

