ENERGETIKAI AUDITÁLÁS
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Utoljára frissítve: 2015. 09. 16.
Tisztelt Érdeklődő!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbiakban megjelent információk kizárólag tájékoztató
jellegűek. A kérdés-felelet formájában megfogalmazott tájékoztatás hivatkozási alapot nem
képez, jogi- , kötő-, illetve bizonyító erővel nem rendelkezik, tekintettel arra, hogy a Hivatal
részéről nyújtott tájékoztatás nem minősül közjogi szervezetszabályozó eszköznek a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján.

Milyen jogszabályok vonatkoznak az energetikai auditálásra?




az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény,
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.

Melyek a Hivatal energetikai audittal összefüggő feladatai?










a regisztráló szervezet regisztráló tevékenységének engedélyezése, engedély visszavonása,
a regisztráló szervezetek nyilvántartása,
szakmai vizsga tartalmára és eljárásrendjére vonatkozó szabályzat elfogadásának és
módosításának engedélyezése,
tananyagról és oktatási módszertanról szóló szabályzat elfogadásának és módosításának
engedélyezése,
a szakmai vizsga és felkészítő tanfolyam lebonyolításának felügyelete,
auditori névjegyzék vezetése (határozat a névjegyzékbe vételről vagy elutasításról),
nyilvántartási adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén bírság kiszabása,
energetikai auditok meglétének és azok jogszabályi feltételeknek való megfelelésének
ellenőrzése, továbbá
auditori tevékenységtől való eltiltás.

Ki kötelezett energetikai auditálásra?
Energetikai auditálásra a nagyvállalatok kötelesek. Nagyvállalat a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak
(KKV) nem minősülő vállalkozás. A nagyvállalati minőség megállapítása során figyelembe kell venni
a partner- vagy kapcsolódó vállalkozásokat ugyanezen törvény 5. § (5) - (9) bekezdéseiben foglaltak
szerint.
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Nagyvállalat

Mely esetben kötelezettek energetikai auditálásra a 25%-ot meghaladó önkormányzati vagy
állami tulajdonban lévő vállalkozások?
Nagyvállalatnak minősül a kkv törvény 3. § (4) alapján az a vállalkozás is, melyben az állam vagy az
önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése- tőke vagy szavazati joga alapjánkülön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %-ot. A fenti feltételeknek megfelelő vállalkozás sem
minősül azonban nagyvállalatnak abban az esetben, ha megfelel a kkv törvény 19. § 1. pontjában
szereplő valamely feltételnek (pl. évi 10 millió eurót, illetve az annak megfelelő forintösszeget meg
nem haladó költségvetéssel és kevesebb, mint 5000 lakossal rendelkező helyi önkormányzatok).
Milyen kötelezettségei vannak a nagyvállalatnak a Hivatallal szemben?
A Hivatal első lépésben levélben tájékoztat minden, a Hivatal által beazonosított energetikai
auditálásra kötelezett nagyvállalatot arról, hogy a törvény alapján energetikai auditálást kell
végeztetnie 2015. december 5-ig.
A 2015. december 5-i határidő lejárta után a Hivatal nyilatkozattételre szólítja fel a nagyvállalatokat
arra vonatkozóan, hogy rendelkeznek –e energetikai audittal vagy ISO 50 001 energiagazdálkodási
rendszerrel.
Amennyiben a nagyvállalat nem rendelkezik sem energetikai audittal, sem ISO 50 001
energiagazdálkodási rendszerrel, úgy a Hivatal a törvény alapján felszólítja a nagyvállalatot az
energetikai auditálás 90 napon belül történő elvégeztetésére.
A Hivatal a teljesítés elmaradása miatt nem szab ki bírságot 2016. december 31-ig.
Mennyibe kerül egy energetikai audit?
Az energetikai audit pontos árát jogszabály nem határozza meg, azonban kimondja, hogy az audit
költséghatékonyságáért az energetikai auditor, vagy energetikai auditáló szervezet általi auditálás
esetén az energetikai auditáló szervezet felelős.

Ki mentesülhet az energetikai auditálási kötelezettség alól?


Az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító
szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet a szervezet
energiafelhasználásának egészére vonatkozóan.
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A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó
vagy partnervállalkozás, amelynek végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat
végsőenergia-fogyasztásának 5%-át. Ebben az esetben az érintett kapcsolódó vagy
partnervállalkozásnak a nagyvállalat erre vonatkozó nyilatkozatát be kell nyújtania a
Hivatalnak.

Mit jelent az 5%-os felmentési küszöb?
A felmentési küszöb csak azon kapcsolódó vagy partnervállalkozások esetében értelmezhető, amelyek
önállóan, egyéb szempontokat tekintve nem minősülnének nagyvállalatnak. A felmentési küszöb
szempontjából érintett kapcsolt és partnervállalkozások akkor jogosultak felmentésre az energetikai
auditálási kötelezettség alól, ha a cégcsoport legnagyobb energiafogyasztású vállalatához képest saját
végsőenergia-fogyasztása nem haladja meg az 5%-os arányt. Tehát nem a vállalatcsoport egészének
végső energiafelhasználásához, hanem a cégcsoporton belül a legnagyobb végsőenergia-fogyasztású
vállalat energiafelhasználásához kell viszonyítani a saját végsőenergia-fogyasztását. Az érintett
kapcsolódó vagy partnervállalkozásoknak és a cégcsoport legnagyobb energiafogyasztású vállalatának
nyilatkozatot kell küldenie arra vonatkozóan, hogy fennállnak az 5 %-os felmentési küszöb feltételei.
Korábbi energetikai audit beszámítható-e?
A kötelezettség teljesítettnek minősül, ha a nagyvállalat a 2012. december 4 - 2015. december 5.
közötti időszakban az energiahatékonyságról szóló törvényben és a vonatkozó rendeletben szereplő,
az energetikai auditorokra vonatkozó követelményeknek (a szakmai vizsga kivételével) megfelelő, de
a névjegyzékben nem szereplő személlyel végeztette el az auditálást.
Hogyan értendő az évi 1,5%-os energiamegtakarítási kötelezettség?
Az évi 1,5%-os mértékű új energiamegtakarítást országos szinten kell elérni, a kötelezettség teljesítése
a Kormányt terheli, nem a nagyvállalatokat. A Kormány a kötelezettségét különböző szakpolitikai
intézkedések útján – az energiahatékonyságról szóló törvény 13. § szerint – fogja elérni.
Ki jogosult energetikai auditálási tevékenység ellátására?
Energetikai auditor, ill. energetikai auditáló szervezet a regisztráló szervezet útján történő bejelentés
alapján kerülhet a Hivatal által vezetett névjegyzékbe, amennyiben megfelel az energiahatékonyságról
szóló törvényben, valamint a végrehajtási rendeletében foglalt követelményeknek. A Hivatal a
névjegyzékbe vételről határozatot hoz.
Ki lehet energetikai auditor?
Energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki






büntetlen előéletű,
rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
rendelkezik a bejelentést megelőző 10 éven belül legalább 5 év, energetikai területen végzett
– a jogszabály által meghatározott – mérnöki szakmai gyakorlattal,
valamely regisztráló szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,
az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát valamely regisztráló szerv útján
a Hivatalnak bejelentette,
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a regisztrációs díjat megfizette és
nem áll a Hivatal általi eltiltás hatálya alatt.

Ki lehet energetikai auditáló szervezet?
Energetikai auditálási tevékenységet az a gazdálkodó szervezet folytathat,





amelynek van az energetikai auditori névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy
alkalmazottja, aki a szervezet nevében az energetikai auditálási tevékenységet végzi,
amely az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette,
a regisztrációs díjat megfizette és
amely nem áll tilalom alatt.

Milyen szakirányú végzettség szükséges a tevékenységhez?





műszaki képzési területi besorolású mesterképzési szakon mesterfokozat,
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szakon mesterfokozat,
agrármérnöki mesterképzési szakon mesterfokozat, vagy
az előzőekkel egyenértékű szakképzettség.

Milyen tevékenység ismerhető el szakmai gyakorlati időként?
Szakmai gyakorlati időként elismerhető az energia-gazdálkodással vagy energiatermeléssel
kapcsolatos




munkajogviszony, köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony,
közép-és felsőoktatásban folytatott oktatói tevékenység,
tervezői, tanácsadói vagy szakértői tevékenység.

Mely esetekben szükséges egyenértékűség vizsgálata?



a rendeletben meghatározott szakképzettségekkel
egyenértékű
vizsgálata,
külföldi oktatási intézményben szerzett szakképzettség egyenértékűsége.

szakképzettségek

Az egyenértékűség elbírálása a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelem alapján indult eljárásban
történik.
Hol tehető le a szakmai vizsga?
Szakmai vizsga a regisztráló szervezeteknél teljesíthető. A regisztráló szervezet a szakmai vizsgát
jelentkező esetén legalább negyedévente köteles megszervezni.
Ki szervez felkészítő tanfolyamot?
Felkészítő tanfolyamot a regisztráló szervezetek szerveznek.
Kötelező a vizsgát megelőző tanfolyamon való részvétel?
Nem kötelező. A jelentkező eldöntheti, hogy a szakmai vizsga letételét megelőzően kíván-e
tanfolyamon részt venni.
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Milyen feltételei vannak a határon átnyúló energetikai auditálási szolgáltatás nyújtásának?



az energetikai auditor/auditáló szervezet a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás folytatására
irányuló szándékot köteles valamely regisztráló szervezet útján a Hivatalnak bejelenteni,
az energetikai auditornak rendelkeznie kell a rendeletben előírt végzettséggel és szakmai
gyakorlattal, az auditáló szervezet pedig az auditálási tevékenységet az előzőek szerinti
feltételeket teljesítő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja, vagy a magyarországi
névjegyzékben szereplő energetikai auditor tagja vagy alkalmazottja útján végezheti.

Elláthat-e auditálási tevékenységet harmadik országból származó szolgáltató?
A jogosultság nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján állapítható meg.
Ki határozza meg a regisztrációs és nyilvántartási díjat?
A Hivatal törvényi felhatalmazás alapján, rendelet útján határozza meg a díjakat.
Hol kell befizetni a regisztrációs díjat?
A regisztrációs díjat a regisztráló szerv útján kell teljesíteni.
Hol kell befizetni a nyilvántartási díjat?
A nyilvántartási díjat a regisztráló szerv útján kell teljesíteni.
Hol található a névjegyzék?
A névjegyzék a Hivatal honlapján lesz elérhető.
Van-e határideje az adatváltozás bejelentésének?
Igen. A változás bejelentése 8 napon belül kötelező. Ha az auditálásra jogosult felhívásra sem teljesít,
bírsággal sújtható.
Mely szervezetek végezhetnek regisztráló tevékenységet?
A Hivatal erre jogosító engedélye alapján kizárólag köztestületi formában lehetséges.
Mit kell tartalmaznia a regisztráló szervezet engedély iránti kérelmének?
A kérelemnek az alábbi mellékleteket kell tartalmaznia:






működési és eljárási szabályzat,
a szakmai vizsga tartalmáról és eljárásrendjéről szóló szabályzat,
a felkészítő tanfolyam tananyagáról és a részletes oktatási módszertanról szóló szabályzat,
a regisztrálással kapcsolatos feladatok megfelelő ellátásához szükséges személyzet és
felszereltség rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat, továbbá
kapcsolattartásra jogosult személy adatait.

Milyen feladatai vannak a regisztráló szervezeteknek?


tanfolyamok szervezése, meghirdetése, jelentkező esetén évente egyszeri lebonyolítása,
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szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása, jelentkező esetén legalább negyedévente köteles
megszervezni,
a szakmai vizsga tartalmára és eljárásrendjére vonatkozó szabályzat kidolgozása,
tananyag és oktatási módszertan kidolgozása,
a névjegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmek vizsgálata és továbbítása a Hivatal
részére,
nyilvántartási díj beszedése, Hivatal tájékoztatása a fizetés elmaradásáról,
regisztrációs díj beszedése, Hivatal tájékoztatása az elmaradásról,
éves jelentés küldése a Hivatal részére,
adatváltozás jelentése 3 munkanapon belül,
figyelmeztetés ellenére a regisztrációs díj meg nem fizetése, továbbá adatváltozás be nem
jelentése miatt a Hivatal értesítése 3 munkanapon belül.

Ki vezet nyilvántartást a regisztráló szervezetekről?
A regisztráló szervezetekről a Hivatal vezet nyilvántartást.
Hol érhető el a nyilvántartás?
A nyilvántartás a Hivatal honlapján lesz elérhető.
Mi a különbség az energetikai tanúsítás és az energetikai audit között?
A tanúsítás egy létesítmény adottságait értékelve alkalmas arra, hogy energetikai szempontból
minősítsen, illetve fejlesztési irányokat határozzon meg. A tanúsítás így az energiafogyasztás műszaki
adottságokból adódó, elméletileg elképzelhető szintjét határozza meg. Az energetikai audit alapja a
tényleges energiafogyasztás leképezése, az elkerülhető energiaveszteségek okainak audit szemlélettel
történő feltárása, így például az energetikai audit a szabályozások illetve beszabályozottság
hatékonyságának vagy a kazánberendezések leterheltségtől is függő tényleges tüzeléstani hatásfokának
elemzésére, illetve ezek javítási lehetőségeinek feltárására is szolgál.
Mit jelent az energetikai audit teljessége?
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 energetikai auditnak a vizsgált rendszer energiafogyasztásával, a terhelési profilokkal kapcsolatos
naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az
épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának
részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is. Az auditnak tehát teljes körűen kell foglalkoznia a
tulajdonolt, vagy a technológiai tevékenység végzéséhez használt épületekkel, a tevékenység
technológiai folyamataival és a szállítás, közlekedés lehetőségeivel. Épület karbantartási, fenntartási
jellegű szolgáltatói tevékenység végzése esetében az energetikai audit teljessége a szolgáltatás
folyamatának és a kapcsolódó szállítási folyamatok vizsgálatát jelenti, tekintve, hogy a karbantartott
épület a szolgáltatásnak csak a tárgya. Itt az auditálási kötelezettség az épület tulajdonosát terheli
abban az esetben, ha nagyvállalatnak minősül.
A tulajdonos vagy a bérlő kötelezett energetikai auditálás elvégeztetésére?
Amennyiben egy nagyvállalat egy épületet arányában csak kis mértékben és bérlőként használ, akkor
az épületre vonatkozó energiaaudit nem követelmény. Ha a bérbevevő az épületnek a jelentős részét
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(alapterületének több mint 50%-át) használja, vagy az épület energiafogyasztásának jelentős részét
fogyasztja (több mint 50%-ot) köteles az egész épületre, mint egységes rendszerre vonatkozóan az
energetikai auditálást elvégeztetni és az intézkedések hatásainak arányos részét bemutatni. A teljes
épületre vonatkozó energetikai auditálás elvégzése alól a tulajdonos nagyvállalat ebben az esetben sem
mentesül, így ekkor célszerű az energetikai auditálást közös megállapodás alapján elvégeztetni.
Az épület és a folyamatok auditálása között fontos különbséget tenni. Ha az arányossági kritérium
miatt egy nagyvállalat esetleg mentesül is az épület auditálása alól, az épületben végzett technológiai
tevékenység auditálása alól ez nem mentesíti. Tehát például hőközpontokat üzemeltető szolgáltató
esetén a szolgáltató jellemzően nem köteles a fogyasztói épület energetikai auditálására, viszont
köteles a hőközpontok műszaki rendszerének technológiai szempontú teljes körű energetikai
auditálására.

