
ENERGETIKAI TANÁCSADÁS

Az ingyenes energetikai tanácsadás segítségével megbízható szakmai állásfoglalásban 
részesül, mely segít átláthatóbbá tenni, milyen lehetőségek állnak a rendelkezésére, ha 
otthonát vagy vállalkozását szeretné korszerűsíteni és annak energiaigényét csökkentené.

Kinek szól a tanácsadás?

Azoknak, akik nem tudják, hogyan kezdjenek neki a családi házuk korszerűsítéséhez, melyik 
területekkel érdemes vagy szükséges foglalkozni; 

hőszigetelés, 
nyílászáró csere, 
épületgépészet: fűtés és használati melegvíz előállítás,
világítás, 
megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei az ingatlanában. (napelem, 
napkollektor, hőszivattyú)

Rangsoroljuk milyen sorrendben célszerű elvégezni a beruházásokat. 
Aktuális pályázati lehetőségek áttekintése.

A tanácsadás az adott ingatlan egyedi sajátosságait figyelembe véve történik, 
megbecsülve a beruházási költségeket könnyebb átláthatóságának és tervezésének 
érdekében,
tanácsot adva, melyik feladathoz milyen szakember igénybevétele szükséges vagy melyek 
azok, amik elvégzését saját kivitelezéssel is javasoljuk.

A tanácsadás eredményeként a javasolt alternatívákról; a különböző tervezői, illetve 
energetikus szakember bevonását igénylő feladatokról és az aktuális energiahatékonysági 
beruházásokat segítő pályázati lehetőségekről jegyzőkönyv készül. Mely a tanácsadást 
követően pár nappal kerül kiküldésre, elsődlegesen elektronikus úton.

A tanácsadás az igénybe vevők részére ingyenes, amennyiben vállalják az alábbi nyomon 
követéssel összefüggő kötelezettséget:
a megvalósult energetikai beruházásokról 15 napon belül tájékoztatást kell adni a Magyar 
Mérnöki Kamara számára. 
Ez nem jelenti azt, hogy a megbeszélt beruházásokat kötelező elvégezni, csupán a program 
sikerességét mérő statisztikához van szükség a tájékoztatásra.

A tanácsadást Nagy Péter végzi, aki többek között épületgépész mérnök, energetikus 
szakmérnök, létesítménymérnök végezettségekkel, valamint energetikai szakreferensi, auditori 
és igazságügyi szakértői jogosultságokkal rendelkezik és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamara elnökségi tagja.
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A helyszíni tanácsadás ütemezése módosításra került.

Az elkövetkező három hét folyamán, heti egy délután lesz elérhető a tanácsadás, 14:00 és 
18:00 óra között, a pontos dátumokkal folyamatosan frissítjük a hírt.

A csütörtöki (11.11.) tanácsadásra szerda délelőtt 9:00 óráig lehet jelentkezni emailben az 
info@energycontrol.hu email címen, vagy telefonon a +36 30 294 3491 számon. 

Az időbeosztás érdekében az előzetes jelentkezés elengedhetetlen.

Az alábbi linken keresztül elérhetők információk a szabad időpontokról, a táblát folyamatosan 
frissítjük:

időpont foglaltság

Amennyiben minden időpont foglalt, de szeretne részt venni, jelezze. 
Megfelelő létszám esetén további időpont hirdetésére is van lehetőség.

A tanácsadás során legyenek szívesek maszkot viselni.


