AKTUALITÁSOK A HIVATAL ENERGIAHATÉKONYSÁGI TEVÉKENYSÉGÉBEN

Ringhoffer Örs
Elemzési és Statisztikai Főosztály, MEKH

Energiahatékonysági szakmai nap
Budapest, 2019. Március 1.

Agenda
09:00 - 09:15

Bevezető (Ringhoffer Örs)

09:15 - 09:40

Az energiahatékonysági és épületenergetikai irányelvek 2018. évi változásai;
(Pálffy Anikó)

09:40 - 10:00

Az energiahatékonysági törvény 2018. december 15-én kihirdetett változásai;

(dr. Zoboky Péter);
10:00 - 10:15

Kávészünet

10:15 - 10:50

Az energiahatékonysági beruházások társasági adó kedvezménye szabályozásának 2018. évi változása, a
kedvezmény igénybevétele kapcsán felmerült kérdések;

(dr. Borók Tímea)
10:50 - 11:15

Aktualitások a TAO audit jelentések tapasztalatai és az energetikai auditálás ellenőrzése kapcsán, továbbá az
éves adatszolgáltatás új nyomtatványának bemutatása;
(Baráth Géza)

11:15 - 11:45

Az energetikai auditálási és az energetikai szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő eljárási
gyakorlat;
(Németh Matild)

11:45 - 12:00

Kérdések, hozzászólások

Változások a szabályozásban
•

Módosultak az energiahatékonysági, az épületenergia és a megújuló energia
irányelvek, valamint az energiaunió irányítására vonatkozó rendelet;

•

A T/3624. számú törvényjavaslat parlamenti elfogadásával, amelyet 2018.december
15-én hirdettek ki, módosult az energiahatékonyságról szóló törvény.

•

2018. december 21-én lett kihirdetve az energetikai auditálási és energetikai
szakreferensi tevékenység folytatásával összefüggő díjakról szóló 16/2018. (XII.
21.) MEKH rendelet. A rendelet alapján a névjegyzékbe vételi kérelem benyújtása
esetén fizetendő regisztrációs díj és az éves nyilvántartási díj mérséklődött.
Ugyancsak csökkentek az energetikai auditorokra és auditáló szervezetekre
vonatkozó regisztrációs és nyilvántartási díjak.

•

Továbbá készül az új Nemzeti Energiastratégia (1772/2018. (XII. 21.) Korm.
Határozat) és Klímaterv
(https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/hungary_draftnecp.pdf)

A Hivatal energiahatékonysággal kapcsolatos feladatai

•

Energetikai auditra kötelezett nagyvállalatok regisztrációjával kapcsolatos feladatok (EED 8.
cikk)

•

Energetikai auditorok és auditáló szervezetek, szakreferensek és szakreferensi szolgáltatást
nyújtó szervezetek névjegyzékeinek vezetése

•

A kötelező energetikai auditálás
megfelelőségének ellenőrzése

•

A szakreferensek és auditorok vizsgáztatását végző közreműködő szervezet felügyelete

•

Módszertani útmutatók és segédletek kidolgozása és a költség-haszon elemzések jóváhagyása,
valamint felmentés nyújtása (EED 14. cikk)

•

Gáz és villamos hálózatok energiahatékonysági potenciál felmérése (EED 15. cikk (2) bek.)

•

Energiahatékonysági honlap működtetése (EED 12., 17. és 18. cikk)

teljesítésének,

valamint

az
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auditok
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Adatszolgáltatások
•

Az energetikai auditorok és auditáló szervezetek a kötelezettség kezdete, 2015. december 5 és
2018. december 31. között 1390 db (2016-ban 733 db, 2017-ben 402 db és 2018-ban 182)
négyévente kötelezően elvégzendő nagyvállalati energetikai auditot jelentettek (ezt
megelőzően 73 készült).

•

Az energiahatékonysági beruházások társasági adó kedvezménye kapcsán 301
adatszolgáltatás érkezett 2018. végéig lezárt beruházásokról (2017-ben 32 db igazolás, 2018ban 269 db).
A 2017. évi energiafelhasználásról a szakreferensek alkalmazására kötelezett társaságokról
4230 db adatszolgáltatás érkezett 2018-ban, 154,7 terajoule végsőenergia megtakarításról:
1253 db szakreferens alkalmazására kötelezett nagyvállalattól és 2977 db szakreferens
alkalmazására kötelezett kis- és középvállalattól.
A 257 db alacsony energiafelhasználása következtében szakreferens alkalmazására nem
kötelezett nagyvállalat összesen 0,51 terajolue megtakarítást jelentett 2017. évről.
2018. december 31-én 164 energetikai auditor és 51 energetikai auditáló szervezet szerepelt a
Hivatal által vezetett névjegyzékekben. 15 fő tett le sikeres energetikai auditori vizsgát 2018ban.

•

•
•

Az audit adatszolgáltatások eredményei

•

2016.-ban az auditált társaságok energiafelhasználásának 28%-a az épületek, 63%-a a
tevékenység/folyamatok, 9% a szállítás részterületen merült fel. Az auditok az auditált
társaságok energiafelhasználásának 16,5%-át kitevő megtakarítást tártak fel 2016-ban.

•

A 2017-ben auditált társaságok energiafelhasználásának 34%-a az épületek, 52%-a a
tevékenység/folyamatok, 14%- a szállítás részterületen merült fel. Az auditok az auditált
társaságok energiafelhasználásának 13,4%-át kitevő megtakarítást tártak fel.

•

A 2018-ban auditált társaságok energiafelhasználásának 24,5%-a az épületek, 66,0%-a a
tevékenység/folyamatok, 9,5%- a szállítás részterületen merült fel. Az auditok az auditált
társaságok energiafelhasználásának 6,7%-át kitevő megtakarítást tártak fel.

Határidők

•

A 2018. évi auditálási tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás 2019. január 31-ig
(1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 3. szakasz) a MEKH_Auditor_Adat nyomtatványon.

•

Az energetikai auditokkal (Tao. Auditokról is) kapcsolatos adatszolgáltatás az
energetikai auditálás elvégzését követő 30 napon belül (1/2017. (II. 16.) MEKH
rendelet 2. szakasz) a MEKH_Enhat_Audit nyomtatványon.

•

Nagyvállalatok (az auditálás alól felmentést igénybe vevők számára is kötelező) éves
regisztrációja (2015. évi LVII. Törvény 22/B. § (1) szakasza) a MEKH_NVREG
nyomtatványon és regisztrációs díj fizetése 2019. június 30-ig.

•

Nagyvállalatok és szakreferens alkalmazására kötelezett vállalatok éves adatszolgáltatása
(2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet) a 2018. évi energiafelhasználásról és megtakarításról
2019. június 30-ig a MEKH_Enhat_Vallalat nyomtatványon.

•

Szakreferensek bejelentkezése a szakreferensi névjegyzékbe (aki energetikai auditor
vagy auditáló szervezet automatikusan bekerült) 2019. június 30-ig a
MEKH_Kerelem_Szakref vagy MEKH_Kerelem_Szakref_Szerv nyomtatványon.

Felügyeleti tevékenység
A közel 1240 felszólítás eredményeképpen a kötelezettséget elmulasztók többsége a Hivatal
felszólítását követően elvégezte az auditálást, illetve nyilatkozott a törvény által biztosított
felmentések valamelyikéről, 2018. év végéig 104 esetben bírság kiszabására került sor – ami
folytatódik 2019-ben is.
Folyamatban van a 2017-ben elvégzett kötelező nagyvállalati energetikai auditok ellenőrzése.
A regisztrációs kötelezettsége elvégzésére 1895 nagyvállalatot szólítottunk.
Az energetikai auditorok és auditáló szervezetek névjegyzékének vezetése részeként a Hivatal
felszólította a 2016. és 2017. évi éves adatszolgáltatás pótlására a mulasztókat, itt 9 esetben
bírságolásra került sor.
Hivatalból törlésre került 5 fő auditor továbbképzési kötelezettség, 1 fő auditor nyilvántartási
díjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt és 2 auditáló szervezet lett törölve a névjegyzékekből
2018-ban.
2019-ben terveink szerint megkezdjük a szakreferensi kötelezettség ellenőrzését.

Szemléletformálás
• 2016: 476 nagyvállalat 960 szemléletformálási akciót
valósított meg, amelyeken 380 ezer embert vett részt.
• 2017: 1422 nagyvállalat 2526 energiahatékonysági
szemléletformálási akciót valósított meg 2017-ben,
amelyeken 496 ezer ember vett részt és 845 ezer
embert ért el közvetett módon.
• A Hivatal a Nemzeti Energetikusi
Hálózat az energiahatékonyságról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 122/2015.
(V. 26.) Korm. rendelet 7/D. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti feladata
ellátásának
támogatásaként
energiahatékonysági szemléletformáló
szórólapokat dolgozott ki, amelyeket
minden
közintézmény
számára
elérhetővé tett energiahatékonysági
tájékoztató honlapján.

Tájékoztatók, nyomtatványok az Energiahatékonyság honlapon
A Hivatal energetikai auditorok és
szakreferensek számára készülő tájékoztató
anyagai
és
nyomtatványai
az
Energiahatékonyság honlap Audit és
Szakreferensek
oldalain
találhatóak:
(http://enhat.mekh.hu/).
Ugyanitt található meg a legutóbb 2019
január 28-án frissített gyakran ismételt
kérdések (GYIK) rovat, ahol a témában feltett
gyakori kérdéseket gyűjtöttük össze a
válaszokkal.

Köszönöm a figyelmet!
energiaaudit@mekh.hu

