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11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek 
adatszolgáltatásáról, valamint a közreműködő szervezetek éves 
jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és 
a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról 
szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról 8080

12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelet A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó 
adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, 
valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá 
a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint 
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, 
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 
és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási 
díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról 
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba 
léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról 8082
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelete
az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról,  
valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló  
1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos  
adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosításáról

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról 
szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 46. § i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § 
i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról,  
valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló  
1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti az  energetikai auditorok és az  energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint 
a  közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 3.  § 
(2) bekezdés g) pont gb) alpontja, h) pont he) alpontja és i) pont id) alpontja.

2. A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló  
17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet módosítása

2. §  A végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 17/2020. (XII. 21.) MEKH  rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében az „EKR adatgyűjtő rendszere” szövegrész helyébe az „energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszer működését támogató adatgyűjtő rendszere (a  továbbiakban: EKR adatgyűjtő rendszer)” 
szöveg lép.

3. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A kötelezett fél az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítéseként egy adott évre elszámolható hitelesített 
energiamegtakarítást az EKR adatgyűjtő rendszer útján a következő adattartalommal jelenti be:
a) a megvalósított energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megnevezése és típusa,
b) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás megkezdésének időpontja,
c) az  energiahatékonysági intézkedés vagy az  energiahatékonysági beruházás helyszíne, a  végső felhasználó 
szervezet neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye, egy energiahatékonysági intézkedéssel 
érintett több végső felhasználó esetén a végső felhasználóval közvetlen kapcsolatban álló addicionális hozzájárulást 
kifejtő szervezet neve, adószáma, természetes személy esetén neve, lakóhelye,
d) az  energiahatékonysági intézkedés végrehajtásának, épületet érintő energiahatékonysági beruházás esetén 
a rendeltetésszerű és teljes körű használatbavétel, egyéb energiahatékonysági beruházás esetében a tárgyi eszköz 
üzembe helyezésének időpontja,
e) ha az  energiamegtakarítás mértékének megállapítása egyedi energetikai audittal történt, akkor 
az  energiamegtakarítás mértékét alátámasztó energetikai auditot készítő energetikai auditor vagy 
energetikai auditáló szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma és az  energetikai audit száma,  
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ha az  energiamegtakarítás mértékének megállapítása az  1.  melléklet szerinti jegyzék alapján történt, akkor 
az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás 1. melléklet szerinti megjelölése,
f ) az  energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet megnevezése, névjegyzéki jelölési száma, 
az  energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet által az  adott hitelesítéshez rendelt egyedi 
azonosító számsor, amely az  energetikai auditáló szervezet névjegyzéki jelölését követően „/” jellel elválasztva 
tartalmazza a  hitelesítés adott évi sorszámát, ezt követően „/” jellel elválasztva a  hitelesítés évét (a  továbbiakban: 
hitelesítés azonosító számsor), a hitelesített energiamegtakarítás mértéke,
g) az  energiamegtakarítást hitelesítő energetikai auditáló szervezet elektronikusan aláírt nyilatkozata, amely 
tartalmazza a  hitelesítés azonosító számsort, a  hitelesítés megtörténtének tényét, az  energiahatékonysági 
intézkedés vagy beruházás megnevezését, végrehajtásának helyszínét és a  hitelesített energiamegtakarítás 
mértékét,
h) az  energiamegtakarítás várható teljes élettartama (év) az  energiahatékonysági irányelv értelmében előírt 
energiamegtakarítási kötelezettségek átültetéséről szóló, 2019. szeptember 25-i (EU) 2019/1658 bizottsági ajánlás 
[a továbbiakban: 2019/1658 (EU) bizottsági ajánlás] VIII. függelék 1. pontja alapján,
i) az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás kötelezettségi időszakra vetített éves avulása (%, átlag),
j) korai csere esetén a  cserélt berendezésnek a  2019/1658 (EU) bizottsági ajánlás VIII. függelék 1.  pontja alapján 
meghatározott, hátralévő élettartama (év), ezen időszakra vonatkozóan a kiinduló állapothoz képest megállapított 
energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),
k) az energiahatékonysági minimumkövetelményhez, ennek hiányában a kiinduló állapothoz képest megállapított 
energiamegtakarítás mértéke (GJ/év), korai csere esetén ezt az  értéket a  cserélt berendezés hátralévő 
élettartamának lejártát követő időszakra vonatkozóan kell megadni,
l) az  energiamegtakarítás valamely alternatív szakpolitikai intézkedéssel való kombinálása esetén az  alternatív 
szakpolitikai intézkedés, adókedvezmény megjelölése, valamint az  igénybe vett vissza nem térítendő állami 
támogatás, adókedvezmény részaránya,
m) kötelezett fél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az energiahatékonysági intézkedés vagy beruházás lakóépület 
energiahatékonyságát javítja,
n) az  energiahatékonysági intézkedésből vagy beruházásból elszámolható összes energiamegtakarítás mértéke  
(GJ/év),
o) közösen végrehajtott energiahatékonysági intézkedés, megvalósított energiahatékonysági beruházás és 
átruházott rész-energiamegtakarítás esetén az  energiahatékonysági intézkedéssel vagy beruházással elért teljes 
energiamegtakarításból az azt bejelentő kötelezett fél által elszámolni kívánt energiamegtakarítás mértéke (GJ/év),
p) átruházott energiamegtakarítás esetén az  átruházó szervezet megnevezése, adószáma vagy az  átruházó 
természetes személy neve, lakóhelye, valamint az átruházás időpontja.”

4. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1. melléklet a 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_21_172_11MEKHrend_1melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
A MEKH rendelet ezen része jelen Magyar Közlöny 8081/1–8081/82. oldalait képezi.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés  
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről,  
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról 
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló  
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH  rendelet 
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) Az R. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. 19. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R. 20. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R. 26. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1–6. melléklet a 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–6. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_21_172_12MEKHrend_1_6melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
A MEKH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 8082/1–8082/310. oldalait képezik.


	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 11/2021. (IX. 20.) MEKH rendelete
	az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, 
valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 
1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos

	A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2021. (IX. 20.) MEKH rendelete
	a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés 
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, 
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezé


		2021-09-20T21:05:13+0200
	Dr. Ardó Mária




