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TÁJÉKOZTATÓ  
az Energiahatékonysági törvény követelményeiről 

 

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról (Eht.) minden nagyvállalatot 
energetikai audit elvégzésére kötelezett 2015. december 5-ig.  
Ezt a követelményt sok nagyvállalat még nem teljesítette, ezért az Országgyűlés döntése 
alapján az energetikai audit hiányát 2017. június 30-ig még nem szankcionálják (2016. 
december 5-i törvénymódosítás). 

2016. január 20-ig minden nagyvállalatnak regisztrálnia kellett a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH), majd ugyanoda be kellett nyújtania az 
energetikai auditot bizonyító dokumentumot. A nagyvállalati regisztrációt minden év 
június 30-ig meg kell tenni. 

A törvény mentességeket határoz meg az energetikai audit elvégzésének kötelezettsége alól. 
Mentesül az energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az MSZ EN ISO 50001 
szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet (pl. SGS Hungária Kft.) által 
tanúsított energiairányítási rendszert (EIR) működtet. A nagyvállalat az érvényes 
tanúsítványt köteles megküldeni a MEKH részére. 

Az Eht.  december 5-i módosítása új kötelezettséget vezetett be a vállalkozások számára, az 
energetikai szakreferens igénybevételének kötelezettségét. Az Eht. 21/B. § (1) szerint:  

„E törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 
energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag 
független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.” 

Az Eht. végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet december 5-én szintén 
módosításra került, és meghatározza azoknak a vállalkozásoknak a körét, melyek az 
energetikai szakreferenst igénybevételére kötelezettek. A rendelet 7/A. § (1) szerint:  

„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, 
b) 100 000 m3 földgázt vagy 
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.” 

A törvény és a kormányrendelet módosítása 2016. december 21-én lépett hatályba, ettől az 
időponttól kell az érintett vállalkozásoknak energetikai szakreferenst igénybe venni. A 
szakreferens igénybevételének a MEKH-hez történő bejelentésének elmulasztását a 
törvény 2017. június 30-ig még nem szankcionálja. 
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Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet kétszázezer 
forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtható, ha a jogszabály által előírt 
kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság 
legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege 
hárommillió forint lehet. 

A szakreferens főbb feladatai az alábbiak: 
 szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai 

auditálás lefolytatásában, valamint az energiairányítási rendszer kialakításában és 
működésének figyelemmel kísérésében, 

 javaslatokat fogalmaz meg energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel 
kapcsolatban, 

 gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések által elért energia-
megtakarítási eredmények kimutatásáról, 

 havi és éves jelentést készít a nagyvállalat számára energiafogyasztásának 
mértékéről és annak értékeléséről. 

 ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal 
kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat. 

 
Energetikai adatszolgáltatási kötelezettség 

A Magyar Közlöny 24. számában megjelent a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelete, mely meghatározza a nagyvállalatok és az 
energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett vállalkozások éves 
adatszolgáltatási kötelezettségének ütemezését, módját és tartalmát. 

Az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatás során nyilatkoznia kell arról, hogy 
nagyvállalatként, szakreferens igénybevételére köteles nagyvállalatként vagy szakreferens 
igénybevételére köteles kis- és középvállalkozásként szolgáltat adatot. 

 

Adatszolgáltatás tartalma 

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a felhasznált energiahordozók éves 
mennyiségét energiahordozónként, felhasználási területenként, valamint 
összesítve is, természetes mértékegységekben és költségben. Tartalmaznia kell 
továbbá a vállalkozás működése során felmerült üvegházhatású gázok kibocsátott 
mennyiségét is. 

Az év folyamán megvalósult energiahatékonyság növelő intézkedések megnevezését, az 
elért energiamegtakarítások mennyiségének tervezett és ténylegesen megvalósult 
mennyiségét részterületenként és összesítve, valamint a megvalósításuk költségeit is meg 
kell adni. Ezeken felül részletezett alábontásokat ír elő a rendelet az intézkedések céljára és 
finanszírozási módjára vonatkozóan. Valamint információkat kell szolgáltatni a Hivatal felé 
a végzett szemléletformálási tevékenységre vonatkozóan is. 
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Adatszolgáltatás benyújtása 

Az adatszolgáltatást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján 
közzétett nyomtatvány kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével kell 
teljesíteni. 

Az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet 
adatszolgáltatását a szakreferensnek kell benyújtania a gazdálkodó szervezet 
nevében. 

 

Időpontok 

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon, azaz 2017. február 24-én lépett hatályba. 
(A rendelet szövege elérhető a kiadó honlapján: Magyar Közlöny) 

Az első adatszolgáltatást a nagyvállalatoknak 2017. június 30-áig, a nagyvállalatnak nem 
minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezeteknek 
2018. június 30-áig kell teljesíteniük 
 
Amennyiben az Ön cége nagyvállalatnak számít és még nem vezettek be és tanúsíttattak 
energiairányítási rendszert és/vagy az éves energiafelhasználása meghaladja a megadott 
küszöbértéket, nagyon gyorsan dönteniük és lépniük kell! 
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, szívesen állunk 
rendelkezésükre a megadott elérhetőségeken. 
 

Kapcsolattartók:  

Varga Dávid képzésszervező;  varga.david@kvalikon.hu;  mobil: +36-70-601-8526; tel.: +36-1-201-1235 
Kis Rita projektvezető;  kis.rita@kvalikon.hu; tel.: +36-1-489-003 
Kun Zoltán tanácsadó;  kun.zoltan@kvalikon.hu;  mobil:+36-30-406-0626 
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