
 
 

 

 

 

ENERGETIKAI TANÁCSADÁS 
 

Az Országgyűlés módosította az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt [Ehat. 21. § 
(4)], amely a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) szervezetébe telepítette a lakossági és kisvállalkozói 
energetikai tanácsadást. 

A 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. 
 
Néhány tudnivaló a tanácsadásról: 

 a tanácsadás az adott ingatlan egyedi sajátosságait figyelembe véve történik, 
 a felmerült korszerűsítési javaslatok priorizálásra kerülnek, a beruházási költségek 

könnyebb átláthatóságának és tervezésének érdekében, 
 a tanácsadó, a megoldás lehetséges és javasolt irányáról, módjáról, eszközeiről, a 

megoldásban lehetséges közreműködők fellelhetőségéről és a figyelembe veendő 
legfontosabb szempontokról ad tájékoztatást; 

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

 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; 
 
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 ad a Magyar 
Mérnöki Kamara számára. 

 
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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2021. november 09 – 11-én délután 14:00-17:30 Pilisborosjenőn helyszíni tanácsadás 
igénybevételére van lehetőség. 

A tanácsadásra jelentkezni emailben az info@energycontrol.hu email címen lehet, vagy telefonon 
a +36 30 294 3491 számon. 

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. 


