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Tájékoztatás a közintézmények energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti 

feladatairól 

 

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 6. §-a a Kormány 
feladatai között határozza meg a Nemzeti Energetikusi Hálózat (a továbbiakban: NEH) működtetését. A 
NEH irodái Hajdú-Bihar megyében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban, a Berettyóújfalui Járási 
Hivatalban, a Hajdúböszörményi Járási Hivatalban és a Hajdúszoboszlói Járási Hivatalban működnek. 
Illetékességüket az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ehat. Vhr.) 10. melléklete, közintézményekkel kapcsolatos feladataikat az 
Ehat. Vhr. 7/D. §-a határozza meg. 
Az Ehat. tv. 11/A. §-a a „közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását 
szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője” számára a következő 
feladatok elvégzését írja elő, a Nemzeti Energetikusi Hálózattal együttműködve: 
 

„a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett 
minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés évében március 31-
ig köteles megküldeni a NEH területileg illetékes irodája felé; 
 
b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, 
amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a NEH területileg illetékes irodája felé; 
 
c) a NEH által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási 
adatokat; 
 
d) gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az 
épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) pont szerinti éves 
jelentésben erről beszámol;” 

 
Amennyiben az intézmény által használt épületre/épületekre vonatkozóan eddig még nem került 
benyújtásra energiamegtakarítási intézkedési terv az illetékes NEH iroda/irodák felé, úgy gondoskodni 
szükséges azok mielőbbi elkészítéséről és megküldéséről. A 2018. évben készült energiamegtakarítási 
intézkedési tervnek 2018. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra kell vonatkoznia. 
Amennyiben az intézmény már 2017. évben benyújtott energiamegtakarítási intézkedési tervet, úgy 
2018. évben a 2017. évre tervezett intézkedések teljesítéséről szóló éves jelentést kell elkészítenie és 
megküldenie az illetékes NEH iroda felé. Amennyiben a fenti dokumentumok elkészültek, az illetékes 
NEH iroda felé megküldésre kerültek, és az illetékes NEH iroda azt elfogadta, úgy ezzel kapcsolatban 
jelenleg további teendő nincs. 
 
Ha valamely, az intézmény által használt épület tulajdonosa nem közintézmény vagy az épület nem 
közfeladat ellátását szolgálja, úgy arra vonatkozóan nem szükséges energiamegtakarítási intézkedési 
terv készítése. Továbbá, amennyiben az intézmény használatában lévő épület üzemeltetéséért és 
fenntartásáért más szervezet felelős, úgy az energiamegtakarítási intézkedési terv készítéséről is annak 
a szervezetnek kell gondoskodnia. Ha az intézmény által használt épületre vonatkozóan a fentiek miatt 
nem szükséges energiamegtakarítási intézkedési terv készítése, vagy arról más szervezetnek kell 
gondoskodnia, erről e-mailben célszerű tájékoztatni az illetékes NEH irodát. 
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