
 

 

A jelenleg hatályos 2015. évi LVII. Törvény, ill. annak 122/2015. Kormányrendelete értelmében egyes 
vállalatok kötelesek négyévente energetikai auditot végeztetni és energetikai szakreferenst alkalmazni.  
 
 

A fent említett jogszabályok 2016.  
december 21-vel jelentősen módosultak.  
 
Főbb változások 
 

• módosul az érintett vállalatok köre 
• módosul a kötelező feladatok köre 
• megemelkedett bírságok 
• módosított határidők 
• energetikai szakreferens  
   kötelező alkalmazása  
 
Egynapos előadásunkon részletesen ismertetjük a fenti változásokat, kitérünk az adatszolgáltatással,és az 
ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókra, bemutatjuk az energetikai szakreferens, valamint az energetikai 
auditor feladatait. 
 

Kérdések 
 

• Mi az energetikai audit? 
• Mi az energetikai audit folyamata? 
• Ki végezheti az energetikai auditot? 
• Ki lehet enrgetikai szakreferens? 
• Mi a rendeleti háttér?  
• Milyen szabványok állnak rendelkezésünkre? 
 
Célok 
 

• Cél az energia- és költségcsökkentés 
• Az épületek energiafelhasználásának csökkentése 
• Gyakorlati példák az épületenergetikai auditra 
 
Energetikai audit 
 

Az energetikai audit minden olyan szervezetnek fontos, amely javítani akarja energia-hatékonyságát, 
csökkenteni kívánja az energiafogyasztását és érvényesíteni szeretné az ezzel járó környezeti előnyö-
ket. Az energetikai audit valamely helyszín, épület, rendszer vagy szervezet energiafelhasználásának és 
energiafogyasztásának rendszerszemléletű felülvizsgálata és elemzése. Az energetikai audit célja az 
energiahatékonyságot növelő intézkedések feltárása. Az MSZ EN 16247 szabvány meghatározza az ener-
giaaudit jellemzőit, megállapítja az energiaauditok követelményeit, közös módszertanát és az energia-
auditálási folyamat során felmerülő kötelezettségeket. A szabványban rögzített csoportosítás szerint az 
energiaaudit épületre, gyártási folyamatra, ill. szállításra vonatkozik.  
 
A Tudásközpont által szervezett EUREM (European Energy Manager) Energiagazdász képzés során több 
vállalati résztvevő az energetikai audit témából írta vizsgadolgozatát. A dolgozatok épületek, illetve 
üzemek gépészeti (szellőzés, fűtés, hidraulikai rendszerek) energia-megtakarítási lehetőségeivel foglal-
koztak. Ezek közül több már meg is valósult rövid megtérülési idővel.    

 
Energetikai szakreferens  
 

2016. december 21-től azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, amelyeknek a tárgyévet megelőző 3 év-
ben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a 100 
000 m3 földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget, kötelező energetikai szakreferenst alkalmazni. A szakre-
ferens feladatait törvény és kormányrendelet részletesen előírja.  
 
Az energetikai szakreferensnek a vállalkozástól munkajogilag és társasági jogilag függetlennek kell len-
nie.  
 

Energiaaudit, energetikai szakreferens előadás         
Jogszabályi változások a kötelező energetikai auditok és az energetikai szakreferens kapcsán 
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Épületek energiaauditjának készítése az MSZ EN 16247-2 szabvány szerint 
 

Az épületek energia-auditálásának főbb elemei: 
 

• Az auditálás céljainak, hatályának és mélységének rögzítése  
• A gyakorlati megvalósításhoz szükséges feltételek egyeztetése  
• Energiaaudithoz szükséges adatok, információk, módosító tényezők összegyűjtése, felülvizsgálata és   
melőzetes értékelése  
• Helyszíni bejárások célja, hogyan és mit kell felmérni az audit során  
• Elemzés és jelentés készítése  
  - Belső környezeti paraméterek értékelése 
  - Épületszerkezet, épületgépészeti rendszerek értékelése 
  - Épület összesített energetikai jellemzője 
  - Energiamérleg 
  - Energiahatékonyság-növelő intézkedések összegyűjtése: üzemeltetésre vonatkozó javasla-
    tok, rövid és hosszú távú beruházások, ezek hatása az energiafogyasztásra, az energiakölt-
    ségekre és az épület összesített energetikai jellemzőjére 
  - Javasolt megvalósítási program. 
 
Az energiaaudit célja, hatálya és mélysége határozza meg az elvégzendő feladatokat. Az energiaaudit 
az energiahatékonyság-növelő intézkedések által lehetővé tett pénzügyi megtakarításokat és a szüksé-
ges beruházási költséget egyértelműen bemutatja, és az egyeztetett kritériumok szerint rangsorolja.   
Az előadás során az épületek energetikai auditálása kerül bemutatásra, konkrét esetek ismertetésével. 
Az épületek energiafogyasztását számos tényező befolyásolja: az épületszerkezeti jellemzők, a belső 
környezeti paraméterek, az épületgépészeti rendszer jellemzői és beállításai, az épületben végzett te-
vékenységek, az épület funkciója, az épületet használók viselkedési szokásai, az épület üzemelési me-
netrendje, klimatikus viszonyok.  
 
A workshop előadói 
 

Dr. Magyar Zoltán okleveles gépészmérnök, energetikai auditor, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti tanszékének vezetője, egyetemi docens. A 
Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztályának alelnöke, valamint az Építéstudományi Egye-
sület alelnöke. Emellett az épületenergetikai szaktanácsadással, épületek és üzemek energetikai opti-
malizálásával és auditálásával foglalkozó Comfort Consulting Kft. ügyvezető igazgatója. Elméleti és gya-
korlati szakember, akinek több évtizedes tapasztalata és gyakorlata van az energetikai rendszerek audi-
tálása és optimalizálása területén. 
 
Árak és kedvezmények 
 

• Az egynapos képzés teljes ára: 29.000 Ft + áfa/fő 
• DUIHK tagoknak 26.000 Ft + áfa/fő 
• Kora bejelentkezés esetén (min. 30 nappal a képzést megelőzően) tagoknak 23.000 Ft+áfa/fő,  
   nem tagoknak: 26.000 Ft+áfa/fő 
• Egy vállalattól két vagy több fő részvétele esetén: tagoknak 23.000 Ft+áfa/fő,  
   nem tagoknak 26.000 Ft+áfa/fő 
 
Az előadás étkezési költségét az ár tartalmazza, és a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre. 

 

 

Jelentkezés és további információ 
Kottmayer Krisztina - projektfelelős 

energiahatékonysági képzések 
Tel: +36/1/454-0609; +36/20/362-8712  

E-mail: kottmayer@ahkungarn.hu  
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