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EU Klímacsomag: 2020-as célok 

Megújulóenergia-
felhasználás 

növelése* 

• EU: 20%  

• Mo: 14,65% 

• 10%-os megújuló energia 
részarány a közlekedésben 

• Magyarország Megújuló 
energia hasznosítási 
Cselekvési Terve  
2010-2020 (NCsT) 

Energiahatékonyság 
növelése** 

• EU: 20% 

• Mo: nincs százalékos cél, 
primerenergia-felhasználás: 
1009 PJ 2020-ban 

• Magyarország Nemzeti 
Energiahatékonysági 
Cselekvési Terve 2020-ig 

• Nemzeti Épületenergetikai 
Stratégia 

• Energia-és Klímatudatossági 
Szemléletformálási Cselekvési 
Terv 

CO2-kibocsátás 

csökkentése*** 

• EU: 20% 

• Mo. 2025-re: 
16-25% 

• Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégia 2008-2025 
 

* A bruttó végső energiafelhasználás százalékában. 

** A 2012/27/EU energiahatékonysági irányelv alapján a primer energiafogyasztás nem lehet több 1474 Mtoe-nál, a végső energiafogyasztás 

 pedig nem haladhatja meg az 1078 Mtoe-t. 

*** Az 1990. évi szinthez képest. 
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Uniós éghajlat- és energiapolitikai keret 2030-ig 

• Európai Tanács fogadta el 2014. őszén 

• Bizottsági közlemény: „Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra” – COM (2014) 0015 

• Célkitűzések: 
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ÜHG kibocsátás Megújuló energia Energiahatékonyság 
Villamosenergia-

hálózatok 

legalább 40%-kal 

csökkenteni kell az 

üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátását 

(1990-es szinthez 

képest)  

a felhasznált energia 

legalább 27%-a 

megújuló 

energiaforrásokból 

származzon 

 

Nincsenek tagállami 

célok! 

az energia-hatékonyság 

27%-os (30?) javítása a 

2030-ra előre jelzett 

energia-fogyasztáshoz 

képest 

a villamosenergia-

hálózatok 

összekapcsolására 

vonatkozó 10 %-os 

minimumcél legkésőbb 

2020-ig, 15%-os érték 

2030-ig 



MAGYARORSZÁG ENERGIAHATÉKONYSÁGI 

CÉLKITŰZÉSEI 



Magyarország energiahatékonysági célkitűzései 
 

Magyarország energiahatékonysági célkitűzése jelenleg az 1160/2015. (III. 

20.) Korm. határozat alapján.  

A célértékek felülvizsgálata folyamatban van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ/év 2014  2015 
 2020 célérték 

Ölbe tett kéz Közös erőfeszítés 

Primer energia 
fogyasztás 

997 1055 1101 1009 

Végső energia 
fogyasztás 

678 725 766 693 
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Energiafogyasztás alakulása 
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1,5 %-os éves energiamegtakarítási kötelezettség (EED 7. cikk) 

• Az Ehat. tv. 12. §-a alapján a kötelezettséget alternatív szakpolitikai 

intézkedésekkel teljesítjük.  

• Cél: éves szinten 1,5 % végsőenergia-megtakarítást a végfelhasználóknál 

• Végrehajtási időszak: 2014. január 1. –  2020. december 31. 

• Rugalmassági intézkedések: 25 %-os küszöb erejéig – csökkentési jogcímek 

alkalmazása a számítási alap meghatározásakor 
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A Hivatal célja, hogy a kötelezés hatálya alá eső társaságok 

feltárják energiahatékonysági tartalékaikat 
Egyes energia intenzív szektorok, mint a papíripar európai összehasonlításban is jól teljesítenek, viszont a 

nagy tőkelekötésű szektorok, így az acélipar és a vegyipar területén komoly lemaradás mutatkozik. 

Forrás: Odyssey-Mure benchmark 

8 



Az elfogadott és bejelentett alternatív szakpolitikai 

intézkedések I. 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. melléklet II. rész 

 Szakpolitikai intézkedések Végrehajtó hatóság 

1. 

Országos energiahatékonysági programok (kvótabevételekből, 

ZFR, ZBR, költségvetési forrásból, kormányközi megállapodás 

alapján stb.) 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

2. 

Operatív programokból megvalósuló elsődlegesen 

energiahatékonysági célú programok 

(KEOP, ROP, KMOP, KEHOP, TOP, VEKOP, GINOP) 

a mindenkori irányító hatósági 

feladatokat ellátó szervezet 

3. 

Operatív programokból megvalósuló, elsődlegesen nem 

energiahatékonysági célú programok 

(TOP, VEKOP, EFOP, IKOP, KEHOP, VP) 

a mindenkori irányító hatósági 

feladatokat ellátó szervezet 

4. Lakásépítési támogatás Nemzetgazdasági Minisztérium 

5. Energia-racionalizálási pályázat a Belügyminisztériumban Belügyminisztérium 

6. Svájci-Magyar Együttműködési Program Belügyminisztérium 

7. 
Norvég Finanszírozási Mechanizmus és EGT Finanszírozási 

Mechanizmus 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

8. 
Költségvetési intézmények energiahatékonysági beruházásai 

[232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet] 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

9. Épületekre vonatkozó energiahatékonysági célú szabályozás Miniszterelnökség 
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Az elfogadott és bejelentett alternatív szakpolitikai 

intézkedések II. 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. melléklet II. rész 

 
10. 

Egyedi döntéssel odaítélt költségvetési támogatások 

alapján történő energiahatékonyságot javító beruházások 

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja 

tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat a 

Miniszterelnökség közreműködésével 

11. 

Modern Városok Program keretében, költségvetési 

támogatással megvalósuló energiahatékonyságot javító 

intézkedések 

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja 

tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat a 

Miniszterelnökség közreműködésével 

12. Középületek energiahatékony használatának elősegítése 

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja 

tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat 

13. Lakás-előtakarékossági rendszer működtetése Nemzetgazdasági Minisztérium 

14. Energetikai szakreferens alkalmazása MEKH 

15. Nemzeti Energetikusi Hálózat működésének eredményei 

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 

törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja 

tekintetében: Nemzeti Energetikusi Hálózat 

16. A közlekedés energiahatékonyságának javítása Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

17. 
Vállalati normatív adókedvezmény energiahatékonysági 

intézkedések érdekében 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
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A 2016-ban bevezetett új szakpolitikai intézkedések 

1. Nemzeti Energetikusi Hálózat  

2. Energetikai szakreferens alkalmazása 

3. Középületek energiahatékony használatának elősegítése 

4. Vállalati normatív adókedvezmény energiahatékonyság beruházások ösztönzése érdekében 

 

 

 

 

Az energiahatékonysági irányelv (EED 7. cikk) évi 1,5 %-os 

éves energia megtakarítási kötelezettséget ír elő 

Az EED 7. cikket szolgáló szakpolitikai intézkedések közül a Hivatal a szakreferensi intézkedés 

végrehajtó hatósága, azaz végrehajtásának felelőse, de részt vett a többi intézkedés 

előkészítésében és a teljesülés nyomon követésében. 

Az Ehat. tv. 2016. december 21-én hatályba lépett módosítása vezette be az energetikai 

szakreferens alkalmazásának kötelezettségét. Az új szakpolitikai intézkedés célja az, hogy a nagy 

energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek intézkedéseiben folyamatosan vegyék figyelembe az 

energiahatékonyságot és az energiatakarékosságot, és a hatékony működést energetikus 

szakember segítse elő. 



A SZAKREFERENSI RENDSZER BEMUTATÁSA 



A 1,5%-os energiamegtakarítási kötelezettség célja 

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

• A kötelezési rendszer az egyes iparági szereplők versenyképességének előmozdítását, 
valamint az energiatudatos vállalatirányítás elterjedését is hivatott szolgálni. 

 

A szakreferensek alkalmazása, mint alternatív szakpolitikai intézkedés célja: 

• Az energetikai szakreferens jelentős mértékben elősegítheti az energiahatékonyság 
beépülését a vállalatok szemléletmódjába és a mindennapi döntéshozatalba. Az 
energetikus szakember munkája révén a kötelezett vállalat esetében abban az esetben is 
folyamatos figyelmet kap az energiafelhasználás ésszerű csökkentése (pl. 
szemléletformálással és beruházást nem igénylő intézkedések révén is), amennyiben a 
kötelezett vállalat nem működtet ISO 50001 energiagazdálkodási rendszert, vagy 
nagyvállalat lévén csak négyévente végeztet kötelező energetikai auditot. Nemzetközi 
tanulmányok alapján az energia megtakarítás mértéke 1-3 % lehet. A monitoring a 
rendszeres audit (nagyvállalatoknál) és az éves energiafogyasztási adatszolgáltatás révén 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalon keresztül valósulhat meg.  

 



Energetikai szakreferens igénybevétele 

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek 

a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 

a) 400 000 kWh villamos energiát, vagy 

b) 100 000 m3 földgázt, vagy 

c) 3 400 GJ hőmennyiséget. 
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Az energetikai szakreferensek igénybevételét és a szakreferens által beküldött éves 

adatszolgáltatást 2018-tól a Hivatal ellenőrzi.  

Az adatszolgáltatással kapcsolatos mulasztás esetén a Hivatal bírságot szabhat ki, a szakreferens 

igénybevételének elmulasztása esetén a Hivatal az illetékes Kormányhivatalhoz továbbítja a 

mulasztói állományt és a Kormányhivatal saját hatáskörben bírságol. 



• Létesítmény szintű költség-haszon elemzési módszertan kidolgozása és a költség-haszon 

elemzések jóváhagyása, valamint felmentés nyújtása (EED 14. cikk (5)  bek.) 

• Gáz és villamos hálózatok energiahatékonysági potenciál felmérése (EED 15. cikk (2) bek.) 

• Energetikai auditra kötelezett nagyvállalatok regisztrációja kapcsolatos feladatok (EED 8. 

cikk) 

• Energetikai auditorok és auditáló szervezetek névjegyzékének vezetése 

• A szakreferensek és auditorok vizsgáztatását végző közreműködő szervezet felügyelete 

• A kötelező energetikai auditálás teljesítésének, valamint az elvégzett auditok 

megfelelőségének ellenőrzése  

• Energiahatékonysági honlap működtetése (EED 12., 17. és 18. cikk) 

• Adatgyűjtés az energiahatékonysági szakpolitikai intézkedések eredményéről, nemzeti 

célérték nyomon követése (EED 7. cikk) 

• Szakpolitikai intézkedések kidolgozásában való részvétel 
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A Hivatal energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai 



Energetikai szakreferens igénybevétele 

• Havi jelentést készít tevékenységéről, tárgyhavi  energiafogyasztás mértékéről és annak 

értékeléséről a fejlesztések, egyéb körülmények tükrében 

• Éves jelentést készít, amit a vállalkozás honlapján közzétesz 

• A  vállalkozás a MEKH felé évente bejelenti éves fogyasztását és a fejlesz- 

tésekkel megvalósult megtakarítást (Ehat. 22/C.§ és 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet alapján) – 

elmulasztása esetén 1.000.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki 

• Ki lehet szakreferens? 

       - természetes személy (meghatározott alap- v. mesterfokú végzettség, 3 év gyakorlat, munkajogilag 

és társ. jogilag független az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezettől) 

       - gazdálkodó szervezet (ha vele a fentiek szerinti term. személy munkaviszonyban, munkavégzésre 

irányuló egyéb jv. vagy társ. jogi kapcs-ban áll) 

• Igénybevételét 30 napon belül a MEKH_ESZAKREF ÁNYK nyomtatványon elektronikus úton be 

kell jelenteni a Hivatalhoz, 

• http://www.mekh.hu/nyomtatvany-az-energetikai-szakreferens-igenybevetelenek-bejelentesehez  

•   200.000 Ft – 2.000.000 Ft bírság 

• 2017. június 30-ig nincs bírság, ha a kötelezett nem vesz igénybe szakreferenst 

• 2017. június 30-ig kell a szakmai vizsgát teljesítenie 

• A vállalkozásnak 2018-tól almérőket kell felszerelni (MEKH rendelet készül) 
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Szakreferensek Magyarországon 

2017. november elején Magyarországon 390 fő 

rendelkezett a szakreferensi tevékenység 

végzéséhez 2017. június 30-tól kötelezően 

teljesítendő vizsgával. Közülük 148-an 

szerepelnek az energetikai auditorok 

névjegyzékében is. 

 

https://mmk.hu/mernokkereso?elethelyzet_id=23&q=&szures_tipus=&Keres=Keres 

A szakreferensi feladatokhoz szükséges vizsgát teljesítőkről az MMK kereshető 

nyilvántartást publikált 



A szakreferens feladatai 

• Az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése a 

vállalkozás működésében és döntéshozatalában. 

• Szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában 

(nagyvállalat esetén), valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer 

kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében. 

• Gondoskodik az elért energia megtakarítás kimutatásáról, javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony 

üzemeltetési megoldásokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban. 

• Figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait. 

• Az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak 

értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében. 

• Összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi 

jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, 

alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energia megtakarítási eredményekről, amelyet az 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig (honlapján, ügyfélforgalom számára nyitva álló 

helyiségben kifüggesztéssel, ügyfelek részéről történő megkeresés esetén a jelentés átadása stb.) közzétesz. 

• Részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában. 

• Ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt 

feladatokat. 
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Szemléletformálás 

www.enhat.mekh.hu  

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


Tájékoztatók, nyomtatványok az Energiahatékonyság honlapon 

A Hivatal a szakreferens igénybevételéhez 
(MEKH_ESZAKREF) és a szakreferensek 
alkalmazására kötelezett társaságok éves 
energiafelhasználásáról szóló adatszolgáltatásuk 
teljesítéséhez készített nyomtatványokat 
(MEKH_ENHAT_VALLALAT) tett közzé az 
Energiahatékonyság honlap Szakreferensek 
oldalán: (http://enhat.mekh.hu/). 

 

Ugyanitt található meg a gyakran ismételt 
kérdések (GYIK) rovat, ahol a témában feltett 
gyakori kérdéseket gyűjtöttük össze a 
válaszokkal: 

http://enhat.mekh.hu/index.php/informaciok-az-
energetikai-szakreferensi-tevekenysegrol/ 
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KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS 



A 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.tv.) 

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

• 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló 
szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves 
jelentéstételi kötelezettségéről: MEKH_ENHAT_AUDIT 

• 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens 
igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, 
valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről: 
MEKH_ENHAT_VALLALAT 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEKH nyomtatványok 

http://enhat.mekh.hu/index.php/2017/05/24/valtozas-az-energiahatekonysagi-ugyekhez-kapcsolodo-

elektronikus-ugyintezesben/ 

 

D01:  Nagyvállalati regisztráció teljesítése - MEKH_NVREG 

   

D02:  Energetikai szakreferens igénybevételének bejelentése - MEKH_ESZAKREF 

 

D03:  Energetikai auditáló szervezet által elvégzett energetikai auditálás bejelentése - 

MEKH_ENHAT_AUDIT, valamint az auditálási tevékenységéről történő éves 

adatszolgáltatás MEKH_AUDITOR_ADAT 

 

D04:  Nagyvállalat és energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó 

szervezet éves energiafogyasztásáról szóló adatszolgáltatás - 

MEKH_ENHAT_VALLALAT (szakreferens számára) 

 

D05:  Energetikai auditáló szervezetek általi energetikai auditálási tevékenység 

folytatásának szándékára vonatkozó bejelentés (fejlesztés alatt) 
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Energetikai szakreferenst alkalmazó szervezetek 

adatszolgáltatási kötelezettsége 

Az energetikai szakreferenst alkalmazó gazdálkodó szervezeteknek a következő adatokat 
kell bejelentenie a MEKH_ESZAKREF nyomtatványon a Hivatal felé az általa alkalmazott 
természetes személy energetikai szakreferensről: 

- Név; 

- A szakképzettséget igazoló irat kiállításának sorszáma és dátuma; 

- Szakirányú végzettség megnevezése; 

- A jogviszony kezdő időpontja. 

 
Gazdálkodó szervezet energetikai szakreferens esetén: 

- Cégnév, székhely; 

- A jogviszony kezdő időpontja; 

- A gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy társasági jogi viszonyban álló 
természetes személy energetikai szakreferens neve, a szakképzettségét igazoló irat 
kiállításának dátuma és sorszáma, a szakirányú végzettség megnevezése. 

 



A MEKH_ENHAT_VALLALAT nyomtatvány 

az éves adatszolgáltatásról 

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet – az Ehat. tv. 22/C. § szerinti adatszolgáltatás részletszabályait 

tartalmazza 

 

- Éves energiafogyasztási adatok  

(MWh/év, CO2 kibocsátás, energiaköltség Ft/év) 

 

- Energiamegtakarítási adatok  

(milyen beruházás, költsége, tervezett  és ténylegesen elért megtakarítás mértéke intézkedésenként 

és összesen, költségmegtakarítás, tervezett élettartam, megtérülési idő, üzembe helyezés dátuma) 

 

- Szemléletformálási adatok  

(tevékenység jellege, helyszíne, gyakorisága, aktív-passzív elérés) 

 

- Adatszolgáltatás módja 

GYIK 24-26. pontok 

 

 

 

 

 

 

 



24. Hogyan történik a gazdálkodó szervezetek éves energiafogyasztási adatszolgáltatása?  

Az adatszolgáltatás ÁNYK-s nyomtatvány útján, elektronikus úton teljesíthető. A nyomtatvány 

letölthető a Hivatal energiahatékonysági honlapjáról:  

http://enhat.mekh.hu/index.php/2017/06/12/megjelent-az-eves-energiafogyasztas-bejelentesere-

szolgalo-nyomtatvany/  

Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet energetikai szakreferens 

igénybevételére köteles, az adatszolgáltatást a szakreferens köteles benyújtani a szervezet nevében. 

 

25. Milyen időszakot szükséges figyelembe venni a gazdálkodó szervezetek éves 

energiafogyasztási adatszolgáltatása során?  

Az Ehat. tv. 22/C. § szerinti adatszolgáltatás esetében az első adatszolgáltatással érintett időszak  

- nagyvállalat esetén a 2016. év,  

- nagyvállalatnak nem minősülő, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó 

szervezet esetén a 2017. év.  

 

26. Mi a határideje a gazdálkodó szervezetek éves energiafogyasztási adatszolgáltatásának?  

Az első adatszolgáltatás határideje  

- nagyvállalat esetén 2017. június 30.,  

- nagyvállalatnak nem minősülő, energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó 

szervezet esetén 2018. június 30.  

GYIK pontok az adatszolgáltatásról 



Köszönöm figyelmet! 

 
energiaaudit@mekh.hu 
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