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Téma:  

 e-audit / szakreferens 

 

Tisztelt Szakmagyakorlók! 

 

SZÉS6 illetve TÉ jogosultsággal sem energetikai auditori sem energetikai szakreferensi 

tevékenység nem végezhető. Az energetikai szakértői illetve energetikai tanúsítói 

szakmagyakorlási jogosultsághoz tartozó tevékenységi kört az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 

tartalmazza. 

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban: Ehat.) valamint a 

végrehajtására kiadott 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ehat. Vhr.) 

rendelkezik egyebek mellett az energetikai auditorok és energetikai szakreferensek 

tevékenységéről, bejelentési kötelezettségeikről, szakmai-, illetve megújító vizsgáikról és a 

kötelező éves továbbképzéseikről.  

 

Az energetikai auditorok és auditáló szervezetek által fizetendő regisztrációs és nyilvántartási 

díjakról, megfizetésük módjáról a 7/2015. (X.16.) MEKH rendelet ad iránymutatást. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara honlapján részletes tájékoztató található az energetikai 

auditorokkal és energetikai szakreferensekkel kapcsolatban. 

https://www.mmk.hu/szolgaltatasok/energetikai-audit 

 

I. Energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki 

 büntetlen előéletű; 

 rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel (Ehat. Vhr. 11. melléklete) 

 rendelkezik a szükséges szakmai gyakorlattal (Ehat. Vhr. 12. melléklete), 

 a közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát letette; 

 az auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) részére bejelentette; 

 a regisztrációs díjat megfizette; 

 nem áll az alábbi tilalom alatt: 

o az energetikai audit ellenőrzésének eredményeként MEKH megtiltotta az 

energetikai auditálási tevékenység folytatását vagy 

o a MEKH megtiltotta az energetikai auditálási tevékenység folytatását, mert a 

bejelentésben valótlan adatot szolgáltatott; 

 a közreműködő szervezet által szervezett továbbképzésen a névjegyzékbe vételt 

követően évente egy alkalommal részt vesz, és 

 ötévente szakmai megújító vizsgát tesz. 

 

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony 

magatartásminták meghonosításának elősegítése az őt alkalmazó gazdálkodó szervezet 

működésében és döntéshozatalában.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175684.331009
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175714.330824
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191674.332372
https://www.mmk.hu/szolgaltatasok/energetikai-audit


 

II. Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki 

 

 rendelkezik a szükséges szakirányú végzettséggel (Ehat. Vhr. 11., 12. melléklet); 

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

 a közreműködő szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát 

teljesítette; 

 a közreműködő szervezet által szervezett továbbképzésen évente egy alkalommal részt 

vesz, és 

 ötévente szakmai megújító vizsgát tesz. 

  

Regisztrációs kötelezettség 

 

A 2016. decemberi módosítás leegyszerűsítette az energetikai auditorokat és auditáló 

szervezeteket érintő regisztrációs feladatokat, azt december 21.-től kizárólag a MEKH látja el.  

 

a) Az energetikai auditálási tevékenység bejelentésével kapcsolatos további részletes 

információkat, kérjük keresse a MEKH honlapján, ezen a linken, ahol elérhetők a 

bejelentkezéshez szükséges nyomtatványok és tájékoztató is. 

b) Az energetikai szakreferenseket a regisztrációs kötelezettség nem érinti. A 

szakreferens igénybevételével összefüggő bejelentési kötelezettség az igénybevevő 

szervezetet terheli. 

 

A Magyar Mérnöki Kamara, mint közreműködő szervezet 

Az Ehat. lehetőséget adott rá, hogy a MMK, mint regisztráló szervezeti tevékenység 

végzésére jogosító engedéllyel rendelkező köztestület kérje az átminősítését közreműködő 

szervezetté. A MMK élve ezzel a lehetőséggel kezdeményezte az átminősítést és a MEKH 

681/2017. számú határozata alapján 2017. február 14-től rendelkezik a közreműködő 

szervezeti tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.  

Az engedély 10 évre szól. Az engedély alapján ellátja az Ehat. 39. §-ában foglalt energetikai 

auditorokat és szakreferenseket érintő: 

 szakmai vizsgát és szakmai megújító vizsgát megelőző felkészítő tanfolyammal, 

 szakmai vizsgával és szakmai megújító vizsgával, valamint 

 a kötelező éves továbbképzéssel 

kapcsolatos közreműködő szervezeti feladatokat. 

 

 Hasznos Linkek 

 www.mekh.hu 

 www.enhat.mekh.hu 

 Audittal összefüggő MEKH nyilvántartások 

 Regisztrációval összefüggő MEKH információk 

 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

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

végrehajtásáról 

 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 

 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet az energetikai auditorok és az energetikai auditáló 

szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves 

jelentéstételi kötelezettségéről 

http://www.mekh.hu/energetikai-auditalasi-tevekenyseg-bejelentese-villamos-energia
http://www.mekh.hu/energetikai-audit-segedlet-a-szakmai-gyakorlat-igazolasahoz-villamos-energia
http://www.mekh.hu/energetikai-audit-segedlet-a-szakmai-gyakorlat-igazolasahoz-villamos-energia
http://enhat.mekh.hu/index.php/2015/12/28/energetikai-audit/
http://www.mekh.hu/energetikai-auditalasi-tevekenyseg-bejelentese-villamos-energia
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175684.331009
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175714.330824
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=175714.330824
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191674.332372
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191674.332372
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191674.332372
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200627.335460
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200627.335460
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200627.335460


 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens 

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, 

valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről 

 MMK Tanulmányi szabályzata (mellékletek) 

 MMK Vizsgaszabályzata (mellékletek)  

 

 

 
 

 

Nyíregyháza, 2017. március 9.  

 

Üdvözlettel:  

a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Mérnöki Kamara Titkársága  

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Hírlevél SZSZBM Mérnöki Kamara 2017. év VI. évf. 4. szám 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200629.335464
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200629.335464
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=200629.335464
http://mmk.hu/dokumentumok/tanulmanyi-szabalyzat-0302.pdf
http://mmk.hu/dokumentumok/vizsga-szabalyzat.pdf

