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Az energetikai szakreferens szerepe, 

helyzete és létjogosultsága az 
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Az előadás felépítése

➢ A szakpolitikai intézkedéshez kapcsolódó bevezető gondolatok 

➢ Az energetikai szakreferens 

➢ szerepe / feladata, 

➢ helyzete és 

➢ létjogosultsága 

az energetikai, távfűtési társaságoknál

➢ Előadói vélemény, javaslatok
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A MEKH legfrissebb nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálata szerint augusztusban az 

európai uniós fővárosok közül Magyarországon számolhattak a legalacsonyabb 

energiaárakkal a lakossági fogyasztók.

➢ Az elmúlt hónapban a magyar fővárosban a villamos energia átlagára 10,74 

eurócent/kWh volt, ami az uniós országok közül a legolcsóbb árat jelenti. A 

Magyarországgal határos Romániában 13%-kal, Horvátországban 26%-kal, 

Szlovéniában 41%-kal, Szlovákiában majdnem 60%-kal volt magasabb az áram 

átlagára, Ausztriában pedig közel a duplája.

➢ A lakossági fogyasztók földgáz átlagárának tekintetében is vezető pozíciót foglal el 

Budapest az augusztusban mért 2,95 eurócent/kilowattóránkénti árral. Pozsonyban, 

Prágában, Ljubljanában és Bécsben több mint 60%-kal volt magasabb a gáz átlagára 

augusztusban. 

Energiaárak: Magyarország tartja vezető pozícióját

Forrás: http://mekh.hu/energiaarak-magyarorszag-tartja-vezeto-poziciojat, 2020. szeptember 4.

http://mekh.hu/energiaarak-magyarorszag-tartja-vezeto-poziciojat
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Az energiahatékonysági törvény célja

1. „A nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges 

egyes feladatok meghatározása.” . . . . 

2. „Országos szinten évi 1,5% mértékű új megtakarítást kell elérni a 

végrehajtási időszakban, (2014. január 1. – 2020. december 31.) . . . - amely 

kötelezettség teljesítéséről - alternatív szakpolitikai intézkedésekkel - a 

Kormány gondoskodik.”

Szakpolitikai intézkedés 

az energetikai szakreferens 

igénybevételi kötelezettség.

A cél
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Statisztikai adatok - energiagazdálkodásunk
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Az eredmény



6

Statisztikai adatok - energiagazdálkodásunk

Adatok forrása: http://mekh.hu/eves-adatok + https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=magyarorszag+gdp
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Statisztikai adatok - energiagazdálkodásunk

Energiafelhasználás változás
2017 2018

Ipar 21,54% 22,15%

Lakosság 31,15% 28,89%

Kereskedelem, 

közszolgáltatás 10,67% 10,43%

Adatok forrása: http://mekh.hu/eves-adatok
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Szakpolitikai intézkedések – kivonat

5. Regisztrálási és adatszolgáltatási kötelezettség 

6. Energetikai szakreferens kötelező igénybevétele, - tőle 

munkajogilag és társasági jogilag függetlennek kell lennie, - módosítás 

tervezet 

4. Nemzeti Energetikusi Hálózat

5. Kötelező energiaveszteség-feltárás – audit

6. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás 

adókedvezménye (Tao)



A törvény szerint:

A szakreferens szerepe - a feladatainak értelmezése - 1.

Az energiahatékonysági szemléletmód, a hatékony magatartásminták 

meghonosításának elősegítése. 

a. figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, az 
energiahatékonysági intézkedések megvalósítását, - az energiahatékonysági     
célokat     szolgáló     beruházási     minőség     igazolása a Tao kedvezmény 
igénybevételéhez,

b. jelentést ad a vállalkozás számára,

c. közreműködik az adatszolgáltatás elkészítésében, benyújtásában, 

d. részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének 
kialakításában.



A Kormány rendelet szerint:

1. Megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz 

a. a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, 

b. az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer 
kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében. 

2. Javaslatokat fogalmaz meg 

c. energiahatékony üzemeltetési és fejlesztési lehetőségekkel 
kapcsolatban,

3. Gondoskodik 

d. a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott 
üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények 
kimutatásáról.

A szakreferens szerepe - a feladatainak értelmezése - 2.



Szűkebb és tágabb értelmezés

1. Szűkebb értelmezés szerint – min. időráfordítás

A Megbízó adatszolgáltatása, vagy szolgáltatóként a saját adatai alapján 

elkészíti a havi jelentéseket, a Hivatalnak benyújtja a kitöltött adatlapot. 

2. Tágabb értelmezés szerint – több időráfordítás

A Megbízóval szorosan együttműködve keresik, elemzik, kedvező 

esetben megvalósítják, majd értékelik az energiafelhasználás 

hatékonyságát növelő intézkedések eredményét. 

A szakreferens szerepe - a feladatainak értelmezése - 3.



A feladatok értelmezésének függvénye

1. Szűkebb értelmezés szerint – min. időráfordítás

A Megbízó adatszolgáltatása, vagy szolgáltatóként a saját adatai alapján 

elkészíti a havi jelentéseket, a Hivatalnak benyújtja a kitöltött adatlapot. 

2. Tágabb értelmezés szerint – több időráfordítás

A Megbízóval szorosan együttműködve keresik, elemzik, kedvező 

esetben megvalósítják, majd értékelik az energiafelhasználás 

hatékonyságát növelő intézkedések eredményét. 

A szakreferens helyzete
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Magyar Energiagazdaság 5. évf. 1952. 6.szám

Nézz körül üzemedben

Üzemi tapasztalatok

Budapest, 1986.

A szakreferens létjogosultsága,  kell-e ? – 1.
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A szakreferens létjogosultsága,  kell-e ? – 2.

Az auditorként és szakreferens a hozzáállásom 

1. A vizsgált rendszert jól megtervezték, körültekintően 

üzemeltetik, de
2. Változik a gazdasági és műszaki környezet, ezért 

időnként érdemes külső szakértővel együttműködve 
felülvizsgálni.

Néhány példa jobbításra: - fojtás, keveredés, irreverzibilis emtrópianövekedés

➢ Előfűtött víz bekeverése.

➢ Nem fojtunk, szabályozunk.

➢ Hőcserélők soros kapcsolása. 
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A szakreferens létjogosultsága,  kell-e ? – 3.

Kötelezettség, vagy érdek ? 

– a jogi szabályozás miatt kötelezettség, 

– a költségcsökkentés miatt érdek,

– a környezetvédelem miatt kötelesség.

Az érintetteknek lehetőség és felelősség1.

1. Mérnök újság, XXII. évf. 2015. október



16

Szakreferenssel, vagy nélküle  mindennapi 

tevékenységünkben tartsuk szem előtt az ISO 50001 

szabvány alapját képező Deming/PDCA ciklust.

Előadói vélemény, javaslat – 1.

Tervezz / Plan

Végezz / Do

Ellenőrizz / Check

Jobbíts / Act

ISO 50001
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Szakreferenssel, 

vagy nélküle  

vezessük be és 

működtessük 

az ISO 50001 

szabvány szerinti 

energiagazdálkodá

si rendszert.

Előadói vélemény, javaslat – 2.

Energiapolitika

Energiatervezés

Bevezetés és 

működtetés

Ellenőrzés

Belső audit Megelőzés, jobbítás

Lehetséges 

jobbításokról,

vezetői tájékoztatás

Forrás: MSZ EN ISO 50001

Mérés

értékelés

Veszteségfeltárás

!
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Köszönöm a figyelmet !


