
 
Energetikai szakreferens 

 

Az energetikai szakreferens törvényben és rendeletben előírt, kötelező feladatai 

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. § (2) pontja 

kimondja, hogy az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, 

energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles 

gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában. Ennek keretében:  

 

1. figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az 

energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,  

2. tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott 

tartalmú és gyakoriságú jelentést ad a vállalkozás számára,  

3. közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében,  

4. részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének 

kialakításában  

Az előbbi feladatok 2018.01.01-től (mely időszaktól kezdve meghatározott méretű 

berendezések felett és rendszerek esetében almérőket lesznek kötelesek felszerelni a 

cégeknek) az alábbival egészül ki az energetikai szakreferensi feladatkör:  

5. a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai 

folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon 

követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja és azokat a 122/2015. 

(V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontban leírtak alapján havi és éves 

riportot készít.  

 

A 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pont kimondja, hogy az 

energetikai szakreferens feladatai:  

 

A. szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás 

lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási 

rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,  

B. javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, 

energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,  

C. gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési 

megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,  

D. az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít 

tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi 

energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, 

beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,  

E. összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet 

számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a 

végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások 

által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles 

gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,  

F. ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal 

kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.  


