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S E G É D L E T  

a szakmai gyakorlat megfelelő igazolásához 

 

az energetikai auditálási tevékenység folytatása céljából 

 tett bejelentések esetén 

 
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az 

energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: törvény) és az 

energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) alapján bírálja el az energetikai auditálási tevékenység folytatása 

céljából tett bejelentéseket. 

 

A Hivatal a szakmai gyakorlat megfelelő igazolása érdekében az alábbi segédletet állította 

össze.  

  

1. A szakmai gyakorlatra vonatkozó jogszabályi előírások 

 

 A törvény 28. § (1) bekezdése szerint:  

 Az energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki 

a) büntetlen előéletű, 

b) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel, 

c) rendelkezik legalább 5 év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlattal, 

d) valamely, a 24. alcím szerinti regisztráló szervezet által szervezett energetikai auditori 

szakmai vizsgát teljesítette, 

e) az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a 

regisztrációs díjat megfizette és 

f) nem áll a (2) bekezdés szerinti tilalom alatt. 

 

 A rendelet 23. § (1) bekezdése szerint: 

A szakmai gyakorlat igazolásaként a bejelentést megelőző tíz éven belül végzett tevékenység 

igazolására kiállított közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat fogadható el 

(munkáltatói igazolás, munkavégzésre irányuló szerződés, megbízási szerződés vagy megbízó 

szervezet általi igazolás), amely tartalmazza a gyakorlat időtartamát, a folytatott tevékenység 

leírását. 

(2) Szakmai gyakorlati időként elismerhető az energia-gazdálkodással vagy energia-

termeléssel kapcsolatos 

a) munkajogviszony, köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony, 

b) közép- és felsőoktatásban folytatott oktatói tevékenység,  

c) tervezői, tanácsadói vagy szakértői tevékenység. 

 

2. A szakmai gyakorlattal összefüggő általános szabályok és gyakorlat 

 

 Az eljárás nem terjed ki a szakmai gyakorlat szakmai minőségének, a bejelentő 

szakmai hozzáértésének vizsgálatára, értékelésére, mivel erre sem a regisztráló 

szervezetnek, sem a Hivatalnak nincs hatásköre.  
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 Az időtartam meghatározásánál feltétlenül szükséges a dátumtól-dátumig tartó 

megjelölés (év, hónap, nap) a bejelentést megelőző 10 éven belüli 5 éves időtartam 

pontos kiszámítása érdekében. 

 

 A szakmai gyakorlat igazolására nem elégséges az ún. referenciaigazolás benyújtása, 

amennyiben az kizárólag az elvégzett munka eredményét, a szakmai tartalom 

minőségét igazolja. 

 

 A megtett nyilatkozatok valódiságáért a bejelentő és a nyilatkozattevő vállal 

felelősséget.  

 

  A tevékenység igazolására kiállított közokirat vagy teljes bizonyító erejű 

magánokirat fogadható el (a rendelet 23. § (1) bekezdése alapján munkáltatói 

igazolás, munkavégzésre irányuló szerződés, megbízási szerződés vagy megbízó 

szervezet általi igazolás) 

 

A közokirat és a teljes bizonyító erejű magánokirat fogalmát a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény tartalmazza az alábbiak alapján:  

  

195. § (1) Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző 

vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban 

állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy 

határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az 

okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen 

bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak 

nyilvánít. 

(6) Ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, 

amennyiben azt a törvény ki nem zárja vagy nem korlátozza. 

(7) A közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni, a bíróság 

azonban - ha szükségesnek találja - az okirat kiállítóját hivatalból is megkeresheti, 

hogy az okirat valódisága tekintetében nyilatkozzék. 

(8) A jelen § rendelkezéseit a külföldi közokiratra is alkalmazni kell, feltéve, hogy azt 

a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette. A 

magyar állam által kötött eltérő nemzetközi megállapodás esetében a felülhitelesítésre 

nincs szükség. 

196. § (1) A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál 

arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy 

magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: 
a) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta; 

b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot 

előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a 

tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; 

c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve 

van; 

d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen 

aláírták; 

e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével 

bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte 

saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával 
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aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval 

megegyezik; 

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített 

tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el. 

 

Az okiratok a bennük foglalt tényeket hitelt érdemlően igazolják.  

 

A fenti jogszabályok alapján a szakmai gyakorlat megfelelő igazolása csak a rendelet 

vonatkozó szabályainak együttes értelmezése alapján lehetséges.  

3. A szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolások egyes típusai 

 

 Munkavállalóként történő bejelentés esetén a munkáltatói igazolás vagy 

munkaszerződés+munkaköri leírás együttes benyújtása szükséges. Amennyiben az 

adott jogviszony már nem áll fenn, akkor a munkaviszony megszűnésének dátumát is 

fel kell tüntetni. A bejelentés előterjesztésekor fennálló jogviszony esetében szükséges 

a munkáltató erre irányuló nyilatkozata.  

 

 Abban az esetben, ha a bejelentő gazdasági társaság ügyvezetője (vezető 

tisztségviselője), ez a tisztség önmagában nem eredményezi a rendeletben megjelölt 

tevékenység igazolását. A tevékenység folytatására irányuló személyes közreműködés 

rögzítése a társasági szerződésben, külön munkaszerződésben vagy külön megbízási 

szerződésben szükséges. Ennek igazolása a személyes közreműködést rögzítő 

szerződések becsatolásával, vagy munkáltatói igazolás útján lehetséges. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az igazolás kizárólag a cégvezető vagy a cég 

vonatkozásában erre irányuló képviseleti jogosultsággal rendelkező személy cégszerű 

(arra jogosult személy aláírása + cégbélyegző) aláírásával hiteles.  

 

 Egyéni vállalkozó esetén az energia-gazdálkodással, vagy energia-termeléssel 

összefüggő tevékenység rendszeres végzésének igazolására elfogadható a rendelet 

alapján közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat, amely kétséget kizáróan 

tartalmazza az adott tevékenység megnevezését, pontos időtartamát és a tevékenység 

rendszeres és tényleges elvégzését.  

Az egyéni vállalkozó bejelentő vonatkozásában az adószám/nyilvántartási szám 

megadása is szükséges.  

 

4. A szakmai gyakorlat igazolásánál kiemelt jelentősége van a jogszabályban 

meghatározott szakképzettség megfelelőségének.  

 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (6)-(7) bekezdései 

alapján: 

(6) Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, 

azon alapfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és 
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szakképzettségről rendelkezik, azon főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is 

érteni kell. 

(7) Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, 

azon mesterfokozatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály 

mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egyetemi szintű végzettséget és 

szakképzettséget is érteni kell. 

 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 15. § (6) bekezdése alapján a 

szakirányú továbbképzésben - az alap- vagy a mesterfokozatot követően további - 

szakirányú szakképzettség szerezhető.  

 

Fentiek alapján az alapdiploma szintjét a szakirányú továbbképzés nem változtatja meg, mivel 

ebben az esetben szakirányú szakképzettség szerezhető.  

 

5. A 2015. december 26-ától hatályos, az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról szóló 319/2015 (XII.11.) Korm. rendelet alapján a Hivatal eljárása a 

bejelentések elfogadásán és elutasításán túl kiterjed a hiánypótlási felhívás 

kibocsátására is.  

 

Az új szabályozás eredményeképpen a Hivatal eljárásai során a bejelentés és 

mellékletinek vizsgálata során, amennyiben az eljárás során szükségesnek ítéli meg, 

hiánypótlás kiadása mellett is dönthet. 

Reméljük, a fenti összeállítás segíti a jövőbeli auditori bejelentések megfelelő benyújtását! 

Amennyiben további kérdés merül fel az auditori kérelmekkel kapcsolatban, a Hivatal szerdai 

napokon 9-12 óra között áll az érdeklődők szíves rendelkezésére a 459-7980-as 

telefonszámon.  

Budapest, 2016. január 8. 

 


