

Melyek a legfontosabb kapcsolódó jogszabályok?



Ki lehet energetikai auditor?



Ki lehet energetikai szakreferens?



Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők?



A regisztrációs eljárás információi a módosítás hatálybalépéséig itt érhetők el!



Mennyi a fizetendő éves nyilvántartási díj?



Melyek a legfontosabb kapcsolódó jogszabályok?

Az energetikai auditálási tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, a regisztrációs eljárás
szabályait, a benyújtandó dokumentumok körét, a fizetendő díjakat az alábbi jogszabályok rögzítik:


2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Ehat.),



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



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



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



Ki lehet energetikai auditor?

Energetikai auditálási tevékenységet:


természetes személy,

Energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki:
a) büntetlen előéletű,
b) rendelkezik a jogszabályban meghatározott alábbi szakirányú végzettséggel (Rendelet 11.
melléklete),
Képzési
terület
megnevezése

Mesterképzési szak/
Osztatlan szak
megnevezése

Mesterképzésben/osztatlan képzésben
szerzett szakképzettségek megnevezése

Műszaki

Energetikai mérnöki

okleveles energetikai mérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Gépészmérnöki

okleveles gépészmérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Villamosmérnöki

okleveles villamosmérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség
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Agrár

Építész

okleveles építész vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség

Építészmérnöki

okleveles építészmérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Szerkezet-építőmérnöki

okleveles szerkezet-építőmérnök vagy
ezzel egyenértékű szakképzettség

Létesítménymérnöki,
épületenergetika szakirány

okleveles létesítménymérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Épületgépészeti és
eljárástechnikai
gépészmérnöki

okleveles épületgépészeti és
eljárástechnikai gépészmérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Kohómérnöki
energiagazdálkodási
szakirány

okleveles kohómérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Bánya- és geotechnika
mérnöki

bánya- és geotechnikai mérnök vagy ezzel
egyenértékű szakképzettség

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari
gépészmérnöki

okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök vagy ezzel egyenértékű
szakképzettség

c) rendelkezik az Ehat. végrehajtási rendeletében a felsőfokú végzettségi szint szerint meghatározott
időtartamú, meghatározott szakirányú szakképzettség megszerzését követően teljesített, energetikai
területen végzett mérnöki szakmai gyakorlattal (Rendelet 12. melléklet),
Képesítési követelmény, vagy az ezzel egyenértékű
szakképzettség

Szakmai gyakorlati idő

11. melléklet szerinti mesterképzésben / osztatlan
képzésben szerzett szakképzettség esetén

5 év

Alapképzésben szerzett
energetikai mérnök, vagy
gépészmérnök, vagy
villamosmérnök, vagy
építészmérnök, vagy
építőmérnök, vagy
előzőekkel egyenértékű szakképzettség esetén

8 év

d) a közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,
e) az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a MEKH-nak bejelentette, a
regisztrációs díjat megfizette és
f) nem áll az alábbi tilalom alatt:



az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként MEKH megtiltotta az energetikai
auditálási tevékenység folytatását vagy
a MEKH megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását, mert a bejelentésben
valótlan adatot szolgáltatott.
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Az energetikai auditornak a névjegyzékbe vételt követően évente egy alkalommal valamely
közreműködő szervezet által energetikai auditorok számára szervezett továbbképzésen kell részt
vennie, továbbá ötévente szakmai megújító vizsgát kell tennie.


gazdálkodó szervezet,

Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat,
a) amelynek van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy
alkalmazottja, aki a szervezet nevében az energetikai auditálási tevékenységet végzi,
b) amely az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a
regisztrációs díjat megfizette és
c) amely nem áll az alábbi tilalom alatt:





az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként MEKH megtiltotta az energetikai
auditálási tevékenység folytatását vagy
a MEKH megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását, mert a bejelentésben
valótlan adatot szolgáltatott.

az EGT-tagállamban letelepedett és ott jogszerűen energetikai auditálási tevékenység
végzésére jogosult auditor, illetve energetikai auditálási tevékenység végzésére jogosult
energetikai auditáló szervezet végezhet.

Energetikai auditálási tevékenységet az folytathat, aki:
a) az energetikai auditálást határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására
irányuló szándékát a Hivatalnak bejelentette, és
b) megfelel a természetes személy illetve gazdálkodó szervezetnek előírt feltételeknek azzal a
kivétellel, hogy szakmai (megújító) vizsgát és továbbképzést nem kell teljesítenie,



Ki lehet energetikai szakreferens?

Az Ehtv. végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott energiafogyasztású (Tárgyévet
megelőző 3 évben az éves energiafelhasználása meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a
100 000 m3 földgázt, vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.) vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag
és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie. Aki lehet:


természetes személy,

Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki
a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel (Rendelet 11., 12. melléklet);
1. Mesterképzésben/osztatlan képzésben szerzett szakképzettségek megnevezése






okleveles energetikai mérnök, vagy
okleveles gépészmérnök, vagy
okleveles villamosmérnök, vagy
okleveles építész, vagy
okleveles építészmérnök, vagy
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okleveles szerkezet-építőmérnök, vagy
okleveles létesítménymérnök, vagy
okleveles épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök, vagy
okleveles kohómérnök, vagy
bánya- és geotechnikai mérnök, vagy
okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, vagy
az előbbiekkel egyenértékű szakképzettség.

2. Alapképzésben szerzett szakképzettségek megnevezése







energetikai mérnök, vagy
gépészmérnök, vagy
villamosmérnök, vagy
építészmérnök, vagy
építőmérnök, vagy
az előzőekkel egyenértékű szakképzettség.

b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal;
c) az előírt szakmai vizsgát teljesítette.
A természetes személy energetikai szakreferensnek éves továbbképzésen kell részt vennie és ötévente
szakmai megújító vizsgát kell tennie.


gazdálkodó szervezet,

A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek akkor minősül, ha vele az energetikai
szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.


az EGT-tagállamban letelepedett természetes személy vagy szervezet.

Az EGT-tagállamban letelepedett természetes személy vagy szervezet Magyarország területén
letelepedés nélkül, szabad szolgáltatásnyújtás keretében akkor nyújthat energetikai szakreferensi
szolgáltatást, ha megfelel az Ehat-ben foglalt követelményeknek, azaz:
a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel;
b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal.



Melyek a vizsgák, valamint a továbbképzések kapcsán ismert fontos határidők?

A MMK, mint regisztráló szervezet vizsgáztatási jogosultsága a korábbi formájában 2016. december
21-én megszűnt. A MMK kezdeményezte a regisztráló szervezetből közreműködő szervezetté történő
átminősítését, melynek MEKH jóváhagyását követően (várhatóan 2017. első negyedévében)
ismételten biztosítja a felkészítők és vizsgák szakszerű lebonyolítását.
Az energetikai szakreferenseknek első alkalommal 2017. június 30-ig kell a szakmai vizsgát teljesítenie.
Az energetikai auditoroknak, valamint az energetikai szakreferenseknek éves továbbképzést első
alkalommal 2017. július 1. után kell teljesíteni.
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A közreműködő szervezetnek a szakmai (megújító) vizsgát, illetve továbbképzést – jelentkező esetén –
legalább negyedévente kell megszerveznie. A vizsgát megelőző felkészítő tanfolyamot jelentkező
esetén legalább évente egy alkalommal kell megszerveznie.



Mennyi a fizetendő éves nyilvántartási díj?

Az éves díj mértékét 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 állapítja meg.
Kérjük, hogy a 2016. december 21. előtt megszületett döntések alapján a nyilvántartási díjakat a MMK
részére fizessék meg.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2017. évre vonatkozó nyilvántartási díjat már a MEKH részére utalják át.
A díjak megváltozott mértékéről a MEKH honlapján tájékozódhatnak.
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