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A Szakosztály megalapítása

� A Magyar Mérnöki Kamara 
� Épületgépészeti-, 

� Energetikai-, 

� Elektrotechnikai és Épületvillamossági

� Építési szakmai tagozat 

elnökei megállapodtak az Épületenergetikai és � elnökei megállapodtak az Épületenergetikai és 
Épületenergia-hatékonysági Szakosztály közös alapításában

� A Szakosztály az Épületgépészeti Tagozaton belül 
működik.



A szakosztály feladatai (ügyrend)
� Az Épületenergetikai Irányelvhez kapcsolódó jogszabályok 

megalkotásában való részvétel, a jogszabályok véleményezése, 
kapcsolattartás a minisztériumok illetékes személyeivel.

� Az épületenergetikához kapcsolódó pályázatok megalkotásában való 
részvétel, véleményezés, kapcsolattartás az NFÜ illetékes személyeivel.

� A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia megalkotásában való részvétel, 
véleményezés, kapcsolattartás a NFM és az ÉMI illetékes személyeivel.  

� Az épületenergetika és épületenergetika-hatékonyság témaköréhez tartozó 
egyéb ügyekben a MMK képviselete.
Az épületenergetika és épületenergetika-hatékonyság témaköréhez tartozó 
egyéb ügyekben a MMK képviselete.

� A BPMK hatáskörébe tartozó épületenergetikai tanúsítások 
ellenőrzésének szakmai támogatása. 

� A MMK hatáskörében lévő épületenergetikai tanúsítói vizsgák 
szakmai támogatása.

� A Szakosztály tagjainak érdekképviselete.

� A Szakosztály tagjainak szakmai felügyelete.



A szakosztály feladatai (ügyrend)
� Közreműködés a szakosztály illetőségébe eső tervezői és szakértői 

jogosultságok szakmai véleményadásában.
� Felkérésre bíráló bizottsági tagokat delegál a területileg illetékes és 

szakmailag kapcsolódó tervpályázatokhoz.
� Figyelemmel kíséri a szakosztály szak- és illetékességi területén, a mérnöki 

etika érvényesülését és a szakterület, illetve tagság erkölcsi, anyagi 
elismertségét és indokolt esetben tájékoztatja a tagozat, és/vagy a területi 
kamara elnökségét.
Részt vesz az alapító tagozatok Minősítő Bizottságainak munkájában.� Részt vesz az alapító tagozatok Minősítő Bizottságainak munkájában.

� Tagjai közül oktatási, továbbképzési és ellenőrzési csoportot hoz létre a 
szakterületét érintő kamarai vizsgáztatás lebonyolítására, a vizsgaanyag 
elkészítésére, az értékelés szabályainak meghatározására és karbantartására, 
valamint az ellenőrzési feladatok ellátására.

� Segíti a Kamara által ajánlott tervezői és szakértői díjszabás alkalmazását.
� Segíti a fiatal mérnököket a tervezői, illetve vezető tervezői jogosultság 

elnyeréséhez szükséges gyakorlat megszerzésében.



Tagság

� A szakosztály tagjai az azt létrehozó szakmai tagozatok 
tagjai, akik tevékenységüket az épületenergetikai és 
energiahatékonyság területén végzik és az 
Épületenergetikai és Energiahatékonysági Szakosztály 
tagjai kívánnak lenni

� Minden MMK kamarai tag jogosult a szakmai � Minden MMK kamarai tag jogosult a szakmai 
tagozati, szakosztályi, illetve szakcsoporti tagságra és az 
ott választott jogának gyakorlására. A kamarai tag 
egyidejűleg több szakmai tagozatnak is tagja lehet. 

� A Szakosztály tagjai jogosultak hivatalos irataikban 
tagságuk tényét feltüntetni.



A tagság előnyei

� A tagság díjmentes

� Tájékoztató fórumokon való részvétel

� Értesülés jogszabályi változásokról

� Hírlevél

� Érdekképviselet� Érdekképviselet

� Közvetlen részvétel a műhelymunkában:
� Szakmai problémák megvitatásában való részvétel

� Jogszabályi kérdések megvitatása



Pártoló tagság

� Nem MMK tagok számára

� Bárki tagja lehet, akik tevékenységüket az 
épületenergetikai és energiahatékonyság területén végzik 
és az Épületenergetikai és Energiahatékonysági 
Szakosztály pártoló tagjai kívánnak lenni

Nincs szavazati joga� Nincs szavazati joga

� A teljes jogú tagság legtöbb előnyét élvezheti



Elnökség
� Szakosztály elnöke: Dr. Csoknyai Tamás
� Elnökhelyettes:  Dr. Magyar Zoltán
� Elnökségi tagok és póttagok: 

� Fritz Péter (Épületgépészeti Tagozat)
� Baumann Mihály (Épületgépészeti Tagozat)
� Bocsák István (Energetikai Tagozat)� Bocsák István (Energetikai Tagozat)
� Kőhegyi László (Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozat)
� Tóth Péter (Építési Tagozat)

� Titkár: Fogarasy Andrea Ágnes
� A megválasztott szakosztály vezető és vezetőségi tagok 

megbízatásának időtartama 4 évre szól
� Az elnökség legalább kéthavonta ülésezik



Taggyűlés

� Taggyűlést évenként kell tartani,

� ahol a szakosztály vezetősége beszámolót tart

� 4 évenként vezetőségválasztó taggyűlést kell tartani

� A taggyűlés hatáskörébe tartozik 
� a szakosztály elnökének és az elnökség tagjainak megválasztása� a szakosztály elnökének és az elnökség tagjainak megválasztása

� visszahívása titkos szavazással.

� A taggyűlés döntéseit egyszerű szavazati többséggel 
hozza.



Rövid- és középtávú elképzelések

� Ellenőrzési és vizsgáztatási rendszer támogatása, 
érdekképviselete

� Hírlevél

� Szoftver akkreditáció rendszerének kidolgozása

� Együttműködés az ÉNOSZ-szal, MÉK-val, stb.� Együttműködés az ÉNOSZ-szal, MÉK-val, stb.

� Szakmai fórum megteremtése

� Kamarai állásfoglalások kidolgozása szakmailag vitás 
kérdésekben

� Tagság erősítése, szélesítése



Szakmai műhelymunka
Kamarai állásfoglalások
� Légtechnika friss levegő arány megadási lehetőség
� A/V arány szerepe
� Szabályozási veszteségek újragondolása
� Garázs, tetőtér stb. helyiségek HMV fogyasztása
� Épület bővítés kérdése (pályázatok)
� Panel szerkezetek hőhidassága
� Szivattyú, ventillátor energiafogyasztása
� Technológia és standard fogyasztás határa� Technológia és standard fogyasztás határa
� Hőfokhíd értékek korrekciója, nem mindenütt a korrigált értéket használjuk 
� Rendelet határidők értelmezése
� nT tömítetségből adódó légcsere értékével hogyan kell számolni (légtechnika esetén 

is kell ezzel számolni plusszban?)
� Részleges ablakcsere problematikája
� Referenciaépület hőfokhíd és fűtési idény hossz értelmezése
� Megújuló energiás rendszerek számítása
� Közel nulla definíció



Szoftver akkreditáció
� Nem feltétlen cél, hogy a Szakosztály végezze az akkreditációt 

(költségigény)
� Cél az akkreditáció szempontrendszerének kidolgozása:

� Jogszabályi megfelelés
� Hatályossági megfelelés
� Adattartalom (input, output)
� E-tanúsítási rendszerrel való kompatibilitás
� Számítás pontossága� Számítás pontossága
� Felhasználóbarát szolgáltatások
� Pályázati elvárásoknak való megfelelés (teljes adat transzparencia, adatvédelem)

� Tervezett módszer: referencia számítások
� Címkék: 

� Akkreditált szoftver
� MMK által javasolt szoftver
� …



Kommunikációs csatornák

� Fórumok

� Hírlevelek

� E-mail lista

� Internetes fórum (e-gépész)

� Éves taggyűlés� Éves taggyűlés



Összefoglalás
� A hatékony érdekképviselet feltétele az erős tagság
� Cél a teljes szakma tömörítése szakterülettől, kamarai 

tagságtól függetlenül
� Összehangolt működés az ellenőrzési rendszerrel, 

vizsgáztatással

� Következő fórum: 
� szeptember (október)
� Ellenőrzések,  szakmai témák (pl.  A/V)

� Előadás anyagok hozzáférhetők tagok és pártoló tagok 
számára

� Hangfelvétel



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


