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Tájékoztató az összefoglaló éves jelentéshez 

Elkészítettük és a tájékoztató mellett csatoltan küldjük az összefoglaló éves jelentést a 

gazdálkodó szervezetük éves energiafelhasználási adatairól. A tárgyi dokumentum 

az Önök által szolgáltatott fogyasztási adatok és az általunk készített havi jelentések 

alapján került összeállításra.   

 

A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, valamint a folyamatos költségkontroll 

és energiaracionalizálás megteremtése érdekében fontos hogy a Vállalkozás 

energiafelhasználása folyamatosan figyelemmel legyen kísérve. 

 

Az energetikai szakreferens feladata: 

- 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 energia megtakarítási eredményekről, 

amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig 

(honlapján) közzétesz. 

- Az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták 

meghonosításának elősegítése a vállalkozás működésében és 

döntéshozatalában. 

- Figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait. 

- Gondoskodik az elért energia megtakarítás kimutatásáról, javaslatokat 

fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, fejlesztési 

lehetőségekkel kapcsolatban. 

- 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. 

- Részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének 

kialakításában. 

 

Kötelező adatszolgáltatás a MEKH felé. 

Az éves adatszolgáltatást az energetikai szakreferens nyújtja be az energetikai 

szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet nevében. 

Az első adatszolgáltatás határideje: 
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- nagyvállalatnak nem minősülő, energetikai szakreferens igénybevételére 

köteles gazdálkodó szervezet esetén 2018. június 30. 

- A 2019. éves adatszolgáltatás határideje, 2020. június 30. 

 

A jogszabályi háttér: 

2015. június 7-étől hatályos az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, 

mely az energiahatékonyságról szóló 2012/27 EU irányelv rendelkezéseit ültette át a 

hazai jogrendszerbe. 

- az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény (Ehat.tv.) 

- az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) 

Korm. Rendelet 

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

igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának 

mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás 

rendjéről: MEKH_ENHAT_VALLALAT 

 

A MEKH_ENHAT_VALLALAT nyomtatvány az éves adatszolgáltatásról 

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet – az Ehat. tv. 22/C. § szerinti adatszolgáltatás 

- Éves energiafogyasztási adatok 

- (kWh/év, CO2 kibocsátás, energiaköltség Ft/év) 

- Energiamegtakarítási adatok 

(milyen beruházás, költsége, tervezett és ténylegesen elért megtakarítás 

mértéke intézkedésenként és összesen, költségmegtakarítás, tervezett 

élettartam, megtérülési idő, üzembe helyezés dátuma) 

- Szemléletformálási adatok 

(tevékenység jellege, helyszíne, gyakorisága, aktív-passzív elérés) 

- Adatszolgáltatás módja 

 

2017. július hónaptól folyamatosan minden hónapban a megküldött fogyasztási 

adatok összesítésével vizsgáljuk a megelőző időszak energiafogyasztási szokásait és 

trendjeit. 

A kiugró havi fogyasztási értékek vizsgálatával kiszűrjük az esetlegesen 

meghibásodott vagy rosszul beállított berendezéseket, valamint az energia pazarló 

nem energiahatékony folyamatokat. 
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Az éves adatszolgáltatást a havi jelentések adatainak összesítése és az éves jelentés 

összeállítása után -a jogszabályi kötelezettség szerint- a MEKH részére fogjuk 

elküldeni a MEKH által rendszeresített elektronikus felületen keresztül.   

A rendszeres figyelemmel kísérés megteremti az alapot arra, hogy a kiugró 

energiafogyasztási értékek vizsgálatával rövid időn belül felszínre kerüljenek az 

energiapazarló rendszerek, gépek valamint működési folyamatok. 

A speciális termelési, gazdálkodási és működési folyamatok szokásos energia 

igényétől eltérő magasabb felhasználási értékek az energiafelhasználó berendezések 

hibájára a normál üzemmenettől eltérő folyamatokra utalhatnak.  

 

Fontos hogy a havi és éves energia felhasználás pontosan mérhető és kontrollálható 

legyen. 

 

 

 

Zalaegerszeg, 2020.05.15. 

 

Üdvözlettel:  
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