TÁJÉKOZTATÓ AZ
INGYENES ENERGETIKAI TANÁCSADÁSRÓL
Az Országgyűlés módosította az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.tv.), amely a
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette a lakossági és kis‐ és középvállalkozói
energetikai tanácsadást. (Ehat.tv. 21. § (4) bekezdése alapján)
a. a vállalkozások számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a
tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét,
b. ösztönzi a kis‐ és középvállalkozásokat energetikai auditálás lefolytatására és az auditokban
foglalt ajánlások végrehajtására,
c. a lakosság számára ingyenes energetikai tanácsadást biztosít, valamint nyomon követi a
tanácsadás következtében elért energiamegtakarítás mértékét,
d. tájékoztatást nyújt az elérhető energiahatékonysági pályázatokról,
e. tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet
szerinti energiahatékonysági tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a
költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület
energiahatékonyságának javítását szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis
tüzelőanyaggal működő kazánok fenntarthatóbb alternatívával való helyettesítéséről.”
A tanácsadás az igénybe vevők részére a fenti szabályozás értelmében ingyenes, amennyiben
vállalják a nyomon követéssel összefüggő kötelezettségeket, regisztrációt!
A tanácsadás egyértelműen adatokhoz kötött elemzésre támaszkodik, amelyet vagy az érdeklődő, vagy
a kérdés feltevője tölt ki (épület adatok, energiaszámlák, elképzelések stb.)

Tisztelt leendő érdeklődő!
Készüljön fel! Hozza magával! Küldje el:
a) az épületre vonatkozó adatokat (lehetőség szerint meglévő építészeti esetleg gépészeti
terveket, energetikai tanúsítást stb.)
b) az épületre vonatkozó elszámoló energiafogyasztási számlákat,
c) az elképzeléseit, esetleg pályázati szándékát, mely konkrét pályázatra pályázna,
A tanácsadás igénybevételére előzetes időpontegyeztetést követően online felületen, személyesen,
vagy a kitöltött és aláírt adatfelvételi lap (elektronikusan) felvételével nyílik lehetősége.

A tanácsadás folyamatának részletei:


Jelentkezés az energetikai tanácsadásra, vonabiszkft@gmail.com email‐címen teheti meg,
telefonon: munkanapokon 9:00‐14:00 között (+3630/927‐6455 telefonszámon), személyes
tanácsadásra időpont egyeztetés miatt is!



On‐line regisztrációra: személyesen a tanácsadáskor is lesz lehetősége.



A tanácsadás zárásaként a szóban elhangzottakról írásos emlékeztető készül:
a)
b)
c)
d)

a javasolt alternatívákról;
a különböző tervezői, illetve energetikus szakember bevonását igénylő feladatokról és
a szakemberek fellelhetőségének módjairól;
az aktuális energiahatékonysági beruházásokat segítő pályázati lehetőségekről

Felhívjuk figyelmét!
Az energetikai tanácsadás a megoldás lehetséges és javasolt irányáról, módjáról, eszközeiről, a
megoldásban lehetséges közreműködők fellelhetőségéről és a figyelembe veendő legfontosabb
szempontokról ad tájékoztatást.
Az energetikai tanácsadó feladata:
o

Nem végez helyszíni felmérést, helyette fotókkal készülhet.

o

nem végez tervezési jogosultságot igénylő feladatokat, a tanácsadás nem tervezés,
nem a megoldás részleteinek kidolgozását és/vagy a megoldás helyszíni adaptációját
jelenti;

o

nem készít energetikai tanúsítványt, nem végez energetikai auditot,
veszteségfeltárást, helyszíni méréseket, azonban tartalmazhatja ezek elvégzésének
szükségességét és tájékoztathat arról, hogy hol találhatók meg az e tevékenységek
végzésére jogosult személyek és szervezetek;

o

nem javasol konkrét beépítendő eszközt és konkrét technológiát, készülék típust,
stb;

o

nem javasol konkrét személyt, céget a tervezés, kivitelezés elvégzésére.

A tanácsadás alapján elért energiamegtakarítás nyomon követése
Az adatok megismerhetőségén és feldolgozásán túl, annak érdekében, hogy a tanácsadás alapján
megvalósított energiahatékonysági beavatkozások eredményessége nyomon követhető legyen, az
igénybe vevőnek vállalnia kell, hogy:
a. az energiahatékonysági beavatkozás megvalósulását követő 15 napon belül írásban
tájékoztatja a MMK‐t az adatfelvételező útján (ennek elősegítésére egy bejelentő nyomtatvány
került összeállításra);
b. amennyiben készül tanúsító szakember által kiállított hiteles energetikai tanúsítvány a
megvalósított energiahatékonysági beavatkozásokat követő állapotról, azt a kiállítást követő
15 napon belül másolatban a MMK rendelkezésére bocsátja;
c. az energiafelhasználás változásának (megtakarítás/növekedés) tényleges mértékéről a
nyomon követhetőség érdekében, a megvalósítást követő 6 hónapon belül az adatfelvételi lap
és a tanácsadás során megjelölt mellékletek ismételt benyújtásával nyilatkozik.
Gyakran feltett kérdések
Kell fizetni a tanácsadásért?
Nem, azonban a nyomon követési kötelezettséget teljesíteni kell, ez a tanácsadás „ára”.
Hogyan vehető igénybe a tanácsadás?
On‐line felületen, személyesen (amint a jelenlegi korlátozások feloldásra kerülnek), elektronikusan
vagy postai úton benyújtott adatfelvételi lap és szükséges mellékleteinek megléte esetén. Az
adatfelvételi lapok letölthetők az egyes menüpontokból.
Kell időpontot foglalni az online tanácsadáshoz?
Igen. Az online tanácsadást előzetes időpontegyeztetés mellet tudjuk biztosítani, melyet a kitöltött
adatlap beérkezését követően pontosítunk Önnel.
Hol van lehetőség a személyes tanácsadás igénybevételére?
Jelenleg személyes tanácsadásra KORLÁTOZOTTAN van lehetőség, A személyes tanácsadást
önkormányzatokkal közösen, megállapodás alapján ill. Budapesten a MMK székhelyén fogjuk
biztosítani.
A területi tanácsadó hálózat (megyékhez ill. régiókhoz kapcsoltan) létrehozása elkezdődött.
Somogy Megyében a Vonabisz Kft. (Fonód Ferenc energetikai auditor) a szerződött tanácsadója a
Magyar Mérnöki Kamarának!
Hol kaphatok előzetesen információt a tanácsadásról?
Információkért írjon nekünk e‐mailt: (Néhány munkanapon belül visszajelentkezünk a válasszal.)



a vonabiszkft@gmail.com címre küldött megkeresés vagy
a tanacsadas@mmk.hu címre küldött megkeresés.

Összeállította: Fonód Ferenc Energetikai Auditor (vonabiszkft@gmail.com; +36‐30/9276‐455)

