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• Alapítás éve: 2009.

• Független energetikai tanácsadó és kivitelező

• 14 különböző energetikai szolgáltatás

• Több mint 5.500 szerződött ügyfél (~ 650 Önkormányzat)

• Közel 33 fő mérnök kolléga

• Országos értékesítői és alvállalkozói hálózat

• Saját fejlesztésű vállalatirányítási és energiagazdálkodási szoftver

• ISO tanúsítások (9001, 27001, 14001 és 50001)

• Több mint 400 db nagyvállalati energetikai audit

• 400 db energetikai szakreferensi szolgáltatásra szerződött vállalat



Energetikai szakreferens ügyfeleink közül néhány



Energiagazdálkodás fejlődése

1. EU Energiahatékonysági irányelv (2012.)

• EU tagországok egységesített intézkedési tervet készítenek a 2020-as energia
megtakarítási célok elérése érdekében

2. Hazai Energiahatékonyságról szóló törvény (2015.)

• Energetikai audit vagy ISO 50001 kötelezettség (nagyvállalatok számára)

3. Hazai Energiahatékonyságról szóló 2015. LVII. törvény és 122/2015. (V. 26.) Korm.
rendelet módosítása és 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet (2016-2017.):

• Energetikai audit kötelezettség finomra hangolása

• Nemzeti Energetikusi Hálózat kialakítása (KKV és Önkormányzatok számára)

• Energetikai szakreferens kötelezettség (nagyobb energia felhasználású vállalatok
számára)

4. TAO törvény módosítása – Energiahatékonysági beruházások elszámolhatók (2017.)

5. Almérők kötelező használata (2018. ???)

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500057.TV&timeshift=20161221
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500122.KOR&timeshift=20161221
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17024.pdf


Mit mondd ki a szakreferensi jogszabály?

1. 400.000 kWh/év villamos energia vagy 100.000 m3/év földgáz energia vagy 3.400 GJ/év

hőmennyiség energiafelhasználás feletti vállalatok kötelezettek energetikai szakreferens

alkalmazására

2. Az energetikai szakreferens alkalmazásának célja:

 a nagyobb energiafogyasztású vállalatok energiahatékony működésének elősegítése

 a megvalósult energia megtakarítási intézkedések hitelesített elszámolása az EU felé

 hatóságok és vállalatok közötti szakmai támogatás (regisztrációk, lejelentések, bevallások)

 energetikai beruházások TAO adókedvezményének ellenőrzése (auditori jogosultság is

szükséges)

3. Munkajogilag és társaság jogilag független energetikai szakreferenst szükséges igénybe

4. Ellenőrző szerv a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és részben a Magyar Energetikai és Közmű-

Szabályozási Hivatal (MEKH)



Kik lehetnek energetikai szakreferensek

a) Természetes személy aki (kb. 300 fő van a piacon jelenleg):

• rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel

• rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal

• sikeres energetikai audit vizsgát tett

• évente minimum egy alkalommal szakmai továbbképzésen vesz részt

• öt évente megújító energetikai audit vizsgát tesz

b) Gazdálkodó szervezet amely (kb. 150 cég van a piacon jelenleg):

• rendelkezik energetikai szakreferens jogosultságú munkavállalóval

• regisztrációs díjakat megfizette



Miben tud segíteni az energetikai szakreferens?

1. Ellátja a szakreferensi jogszabályban található kötelezettségeit

a) „Figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait…”

Energia számlák, szerződések feldolgozása, energia mérleg és értékelés készítése (villamos energia,

földgáz, távhő, üzemanyag és egyéb primer energia pl. PB).

Épület, tevékenység (technológia) és szállítás részterületekre szükséges a kimutatásokat elkészíteni!

b) „Gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések által elért energiamegtakarítási

eredmények kimutatásáról”

Kimutatás készítése (3 részterületen) a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatban

pl.:

• intézkedés helyszíne, típusa

• beruházási költsége

• energiafelhasználás és egyéb költségmegtakarítás értéke (naturália és költség)

• CO2megtakarítás eredményei

• megtérülés ideje (és aktuális állapota)



Miben tud segíteni az energetikai szakreferens?

c) „Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban”

Konkrét energiahatékonysági javaslatok adása az:

• energiaszámlák és szerződések,

• energetikai auditok,

• ISO 50001 rendszer működése és

• helyszíni bejárások alapján

d) „Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás

lefolytatásában, valamint az ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer

kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében”

Energetikai auditokban és/vagy ISO 50001 energiairányítási rendszer fejlesztésében részvétel

(konzultációs alkalom biztosítása).

e) „Ellátja az energia beszerzéssel kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat”

Villamos és földgáz energia beszerzésben aktív szakmai támogatás nyújtása (Get Energy –

Minitőzsde)

https://www.tarifa24.hu/admin_v2/site/mtuserlogin


Miben tud segíteni az energetikai szakreferens?

f) „Részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában”

• Szemléletformáló tevékenységek nyomon követése a vállalatnál

(pl. jellege és leírása, helyszíne, tevékenység ismétlődésének gyakorisága, a program élettartama, aktív
és passzív módon elért résztvevők számának követése)

• Havi szemléletformáló „GoGreen”magazin külön a vezetőknek és külön a dolgozók számára

• Családi rendezvényeken interaktív „zöld” programok és tanácsadások a gyerekektől a felnőttekig



Miben tud segíteni az energetikai szakreferens?

g) „Havi jelentés készítése a tevékenységéről, a szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának
mértékéről és annak értékeléséről a fogyasztási adatok, beruházások, valamint fejlesztések
körülmények tükrében”

• Havi riportok készítése a vállalat felé

h) „Összefoglaló éves jelentés készítése havi jelentések alapján
a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energia-
hatékonysági fejlesztések által elért eredményekről”

• Havi riportok alapján éves riport készítés a vállalat felé

• Weboldalon történő éves jelentésben szakmai támogatás nyújtása

i) „…közreműködik a 22/C.§ szerinti jelentés elkészítésében…”

• Szakreferens minden tárgyévet követő június 30-ig a vállalat nevében benyújtja a MEKH adatszolgáltatást

• Az első adatszolgáltatást

• nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig,

• nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet esetén

2018. június 30-áig kell teljesíteni.



Miben tud segíteni még a szakreferens?

2. Jelzi és elmagyarázza, hogy milyen energetikával kapcsolatos jogszabály változások vannak

 MEKH (VET, GET, rendeletek és útmutatások)

 Energiahatékonysági törvény és rendeletek

 NAV (TAO törvény)

3. Figyelmeztet a fontosabb határidők betartására

 MEKH regisztrációs díj befizetése

 ÁNYK adatszolgáltatás(ok)

 OSAP bevallás

 Nagyvállalati vagy ISO 50001 auditok/felülvizsgálatok

 Energia beszerzési szerződések felmondása/szerződéskötések

 Egyéb energetikával kapcsolatos határidők (pl. hőtermelő és klímaberendezések felülvizsgálata,
almérők hitelesítése)

4. Felhívja a figyelmet a lehetséges EU-s vagy hazai pályázatokra, valamint egyéb támogatásokra

 GINOP, KEHOP, EFOP

 METÁR (régi KÁT) rendszer



Miben tud segíteni még a szakreferens?

5. ISO 50001-ben közreműködés

 ETM-ek készítése

 Pénzügyi elhatárolások és energia felhasználás tervezés

 Intézkedési tervekből (javaslatokból) akciótervek készítése

 Vezetői riportok készítése és prezentálása adott időközönként (EIR csoport és vezető számára is)

 Energiastratégia készítésben szakmai támogatás

 Oktatás és képzésekben rész vétel

 ISO 50001 és auditok előtti felkészítésben szakmai támogatás nyújtása

6. Műszaki tervezés és kivitelezés során szakmai támogatás nyújtása (projektmenedzsment, kontrol,
kivitelezők ajánlása, stb.)

7. Hatóságokkal, bérbeadókkal-bérlőkkel, elosztókkal történő kapcsolattartás

8. Szakmai támogatás és rendelkezésre állás MEKH vagy NAV ellenőrzés során (Energetikai audit és
TAO beruházások esetén)

9. Szakreferens bármely energetikai témában, bármely időpont szakmai támogatást tud nyújtani



Megtérül-e a szakreferens?
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