
Metz Rezső 

Lőrinc
energetikai auditálás 

Postacím: 2051 Biatorbágy,           Szabadság út 

55.                                       Lakcím: 8581 

Németbánya, Tiszafa utca 2.                                       

+36 30/520 4970, metz.rezso@immotherm.hu

német középfok

Dr. Ősz János energetikai auditálás 

Postacím: 2092 Budakeszi, Arany János u.16. 

I/3.                                          Lakcím: 2092 

Budakeszi, Arany János u.16. I/3.                                                         

+36 30/466 4846,                       osz.janos@t-

online.hu

orosz felsőfok,   

angol középfok

Szűcs Gábor energetikai auditálás

Postacím: 5650 Mezőberény, Fő út 8. I/4.                            

Lakcím: 5650 Mezőberény, Fő út 8. I/4.                               

+36 70/270 3598,    szucs_gabor@szucsnet.hu

angol középfok

Szabó István energetikai auditálás

Postacím: 5700 Gyula, Nuszbek u. 28/4.                            

Lakcím: 5700 Gyula, Nuszbek u. 28/4.                               

+36 70/5415599,    

energetikai.szolgaltato@gmail.com

/

Tóth István energetikai auditálás

Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár,           

Klapka György u. 20.                            Lakcím: 

9200 Mosonmagyaróvár,           Klapka György 

u. 20.                              +36 30/351 9452,  +36 

96/214 318          istvtoth@t-online.hu

/

Locher László energetikai auditálás

Postacím: 1152 Budapest,           Veresegyházi 

u.21.                            Lakcím: 1152 Budapest, 

Veresegyházi u.21.                                      +36 

30/427 9858,    +3630/758-1465      

locher.laszlo@gmail.com

német középfok

Torma József energetikai auditálás

Postacím: 2040 Budaőrs,                     

Máriavölgy u.6.                                Lakcím: 

2040 Budaőrs, Máriavölgy u.6.               +36 

30/6501654                                          

jtorma@terbete.hu jtorma@gmail.com

angol középfok

Csűrök Tibor energetikai auditálás

Postacím: 2030 Érd, Mecseki utca 76.                                                 

Lakcím: 2030 Érd, Mecseki utca 76.               

+36 23/376122, +36 20/3304641, 

jovoenergia@freemail.hu                

hcsenergia@t-email.hu

orosz középfok, 

angol középfok 

Kiss András energetikai auditálás

Lakcím: 1116 Budapest,                 Kondorosi 

út 12/a. B.ép. 1. em. 9.                                 +36 

30/8207764, +36 20/2526694                

kiss_andras@hotmail.com

német középfok

Dzsiki Ferenc energetikai auditálás

Postacím:  2310 Szigetszentmiklós,        Széna 

u. 33.                                     Lakcím: 2310 

Szigetszentmiklós,           Széna u. 33.                                                       

+36 30/9701158                  

info@energiaoptimum.hu                 

www.energiaoptimum.hu

orosz középfok 

energetikusi feladtok ellátása, 

társasházak komplett energetikai 

korszerűsítésének előkészítése, 

koordinálása, energetikai 

pályázatokhoz energetikai auditok 

készítése

Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja

2015.11.20

2015.11.24

2015.12.12

igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja 

2015.11.16

2015.11.19

2015.11.25

2015.11.25

2015.11.25

2015.11.25

okleveles erősáramú villamosmérnök- 1986.június 30.

okleveles gépészmérnök- 1988.szeptember 5.

okleveles gépészmérnök - 2007. február 2.

okleveles gépészmérnök - 2004. június 22.

okleveles gépészmérnök - 2005. 05. 02.

Tatár Dénes energetikai auditálás
angol alapfok, 

német alapfok 
okleves villamosmérnök - 1994. június 30.  

elérhetőségi adatok nyelvismeret
szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 

okleveles bányamérnök -1989. 06.26. ,                                           

okleveles energiagazdálkodási szakmérnök - 2009. 06. 11.

okleveles gépészmérnök - 1976. 02. 17.                         okleveles 

gépipari gazdasági mérnök - 1983. 01. 26.          műszaki tudomány 

kandidátusa -1991.01. 29.

okleveles gépészmérnök - 2009. 04. 18.

okleveles gépészmérnök - 1979. 10. 01.

okleveles gépészmérnök - 1975. 06. 02.                                "EU-

rendszerű energia auditor" kompetencia képzésről szóló igazolás - 

2008. 06. 18.

energetikusi feladatok ellátása

energetikai auditok elvégzése, 

távhőellátó rendszerekhez telepített 

kiserőműveknél a távhőellátó 

rendszerek műszaki 

felülvizsgálatatának elvégzése, 

kiserőművek üzemeltetése, hőellátó 

és hőtermelő rendszerek távoli 

illetve helyszíni ellenőrzése

név tevékenység
névjegyzékbe vétel 

időpontja

energetikai audittal kapcsolatos 

tevékenység, energetikai 

veszteségfeltárás, épületenergetikai 

tanúsítás, mérnöki tanácsadás, 

energetikai jellemzők felmérése

felsőoktatásban energetikai 

szakterületen folytatott oktatói 

tevékenység, energiagazdálkodással 

kapcsolatos tevékenység 

épületgépészeti tevezés, energetikai 

tanúsítványok készítése, energetikai 

pályázatok, veszteségfeltáró 

vizsgálatok készítése
mérnöki tevékenység, tervezés, 

szakértés, kivitelezés gáz-,   villany-

, víz-, fűtés-, energiaellátás 

területén, energetikai tanúsítások 

készítése

2015.12.01

2015.12.07

2015.12.14

2015.12.14

2015.12.14

2015.12.15

energetikai auditok elvégzése, 

műszaki szakértői tevékenység, 

energetikai tanúsítás

2015.11.17 2015.12.03

energetikai tanácsadó, 

energiagazdálkodással kapcsolatos 

tevékenység

energetikai szakértés és 

szakvéleményadás, energetikai 

auditok elvégzése

távvezetéki és gépészeti kiviteli 

tervezés koordinálása, távhővezeték 

építés helyszíni koordinálása, 

geotermikus erőmű 

üzemeltetésének felügyelete, 

hőértékesítési terv készítése, fűtési 

rendszer korszerűsítés koordinálása, 

hőcserélő állomások építésének 

helyszíni koordinálása

2015.12.10

2015.12.11

2015.12.102015.11.24

2015.11.25

Postacím: 1021 Budapest, Modori u. 3. Lakcím: 

1021 Budapest, Modori u. 3.   20/9326596                   

denes.tatar@axing.hu



Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja
igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja elérhetőségi adatok nyelvismeret

szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 
név tevékenység

névjegyzékbe vétel 

időpontja

Gombkötő Ervin 

János
energetikai auditálás

Postacím:  8800 Nagykanizsa,               Petőfi u. 

17-19. B. lph. fsz. 7.                                     

Lakcím: 8800 Nagykanizsa,                  Petőfi  

u. 17-19. B. lph. fsz. 7.                                                       

30/6831444                  

gombkoto.ervinjanos@upcmail.hu                 

/

Lukács György energetikai auditálás

Postacím:  8798 Zalabér,                         Ady 

Endre u. 8.                                                      

Lakcím: 8800 Zalabér,                            Ady 

Endre  u. 8.                                                       + 

36 30/9595109                  

lukacsgy57@gmail.com                 

/

Gáti Gábor energetikai auditálás

Postacím:  2071 Páty,                             

Hegyalja u. 1.                                                      

Lakcím:  2071 Páty,                            Hegyalja 

u. 1.                                         +36 30/4978254                  

gabor.gati@gmail.com                 

/

Galambos László energetikai auditálás

Postacím:  1037 Budapest,                             

Gyógyszergyár u. 54.                                                      

Lakcím:  1037 Budapest,                             

Gyógyszergyár u. 54.                                   +36 

1/460 9790, +36 30/9442926              fax: +36 

1/4609791                  lacaobuda@freemail.hu                

galambosenergetika@t-online.hu       

(másodlagos)               

német középfok,   

angol középfok,   

orosz középfok

Balajti Zsolt Béla energetikai auditálás

Postacím:  2117 Isaszeg,                             

Felsőerdősor u. 11.                                                      

Lakcím:  2117 Isaszeg,                             

Felsőerdősor u. 11.                                         

+36 20/2627793                            

balajti.zsolt@gmail.com                 

orosz alapfok,   

angol középfok

Friedmann György energetikai auditálás

Postacím:  1022 Budapest,                             

Tövis u. 24. I. em. 3.                                                      

Lakcím:  1022 Budapest,                             

Tövis u. 24. I. em. 3.                                         

+36 30/2427569                            

f.geoline@gmail.com                 

angol alapfok

Elekes László energetikai auditálás

Postacím:  1121 Budapest,                             

Rácz Aladár út 4/a.                                                      

Lakcím:  1121 Budapest,                             

Rácz Aladár út 4/a.                                         

+36 20/2295702                            

elekes.l@gmail.com                 

zoldterv@zoldterv.hu                

angol középfok

Bihari Zoltán energetikai auditálás

Postacím:  1094 Budapest,                             

Tűzoltó u. 59.                                                      

Lakcím:  1033 Budapest,                             

Kaszásdűlő u. 9. 9. em. 88.                                         

+36 20/4650193                            

bihari.z@gmail.com                               

angol középfok

energetikai szakértés, és tanácsadás, 

energetikai auditok készítése, 

energiahatékonyság-javító 

beruházások végrehajtása, 

energiahatékonyságot fokozó 

komplex Európai Uniós pályázatok 

előkészítése

energetikai területen végzett 

mérnöki tervezési tevékenység,  

kazánházi fővállalkozások tervezői 

és szakmai felügyelete

2016.01.06

2016.01.08

2016.01.19

2016.01.25

2015.12.11

2015.12.21

okleveles  gépészmérnök - 2009. május 23.                                "EU-

rendszerű energia auditor" képzésről szóló igazolás - 2012. január 11.

okleveles  villamosmérnök - 2005. június 22.                                

épületenergetikai szakmérnök - 2015. február 5.

okleveles gépészmérnök - 1987. június 19.

okleveles gépészmérnök - 1999. január 29.

okleveles gépészmérnök - 1979. június 25.

okleveles mezőgazdasági gépészmérnök - 2003. július 9. 

épületgépészeti szakmérnök - 2011. november 24.

okleveles  gépészmérnök - 1977. június 27.                                "EU-

rendszerű energia auditor" képzésről szóló igazolás - 2004. június 10.

okleveles gázmérnök - 1992. június 18.

2015.12.15

2015.12.22

2015.12.22

ipari és erőművi energetika 

területén végzett tervezési 

tevékenység

energetikai területen végzett 

tervezési tevékenység

energetikai hatékonyságot növelő 

beruházásokhoz kapcsolódó 

auditálási tevékenység, 

megtakarítással járó beruházások 

koncepciójának kidolgozása, 

tervezési koordináció, projektek 

megvalósításában való aktív 

részvétel

komplex enrgiahatékonysági audit 

tanulmányok elkészítése, melyek 

kiterjedtek iparvállalatokra, 

bevásárlóközpontokra, 

távfűtőművekre, irodaházakra, 

középületekre, panelépületekre

energetikusi feladatok ellátása, 

energetikai szakértés, 

épületenergetikai felülvizsgálatok 

készítése, műszaki tanácsadás, 

fejlesztési koncepciók kidolgozása, 

energiaracionalizálás, energetikai 

auditok készítése

megrendelői ingatlanok és 

technológiák vizsgálata/értékelése 

energiagazdálkodási szempontból, 

új energetikai szolgáltatások 

szakmai kidolgozása és bevezetése 

ügyfélkör részére, energetikai 

tanácsadás, energetikai 

korszerűsítési/optimalizálási 

javaslatok kidolgozása és 

bevezetése, épületenergetikai 

tanúsítás

2015.12.28

2015.12.29

2015.12.29

2016.01.07

2015.12.02

2015.12.11

2015.12.04



Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja
igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja elérhetőségi adatok nyelvismeret

szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 
név tevékenység

névjegyzékbe vétel 

időpontja

Sitku György energetikai auditálás

Postacím:  1221 Budapest,                             

Madarász köz 4.                                                      

Lakcím:  1221 Budapest,                             

Madarász köz 4.                                         +36 

30/3977641                            

sitkugy@gmail.com                               

/

Rév Zoltán energetikai auditálás

Postacím:  2376 Hernád,                             

Lehel út 42.                                                      

Lakcím:  2376 Hernád,                             Lehel 

út 42.                                               +36 

30/9526214                            

rev.zoli@upcmail.hu                               

/

Tóth Richárd energetikai auditálás

Postacím:  3580 Tiszaújváros,                             

Hajdú tér 2. 3/3.                                                      

Lakcím:  3580 Tiszaújváros,                             

Hajdú tér 2. 3/3.                                               

+36 30/601 0891                            

toth.richard.08@citromail.hu                                             

angol középfok

Kerling Attila 

Lajos
energetikai auditálás

Postacím:  5000 Szolnok,                             

Kaán Károly u. 65.                                                      

Lakcím:  5000 Szolnok,                             Kaán 

Károly u. 65.                                               +36 

20/3639351                         

kerling.attila@gmail.com                                            

/

Zsömbör István energetikai auditálás

Postacím:  2400 Dunaújváros,                             

Csillagdomb u. 10.                                                      

Lakcím:  2400 Dunaújváros,                             

Csillagdomb u. 10.                                               

+36 20/9610600                         

zsombi@dunasor.hu                                            

angol felsőfok

Gróza Zoltán energetikai auditálás

Postacím:  1113 Budapest,                             

Karolina út 17/B. - Körös Consult Kft.                                                      

Lakcím:  1095 Budapest,                             Ipar 

u. 2/B. VII. em. 4.                                               

+36 1/365 1657; +36 20/4238913              fax: 

+36 1/365 1659                        

groza.zoltan@kconsult.hu                                            

német középfok

Fekete Kornélia energetikai auditálás

Postacím:  6400 Kiskunhalas,                             

Gábor Áron u. 29.                                                      

Lakcím:  6400 Kiskunhalas,                             

Gábor Áron u. 29.                                             

+36 20/5781561                                     

fekete.kornelia@arkadii.hu                                            

/

Kalmár József energetikai auditálás

Lakcím:  1055 Budapest,                             

Szalay u. 5/a.                                                                                          

+36 1/302 7993; +36 30/9660025                                     

kalmar.jozsef@piraton.hu           

kalmar.jozsef38@upcmail.hu                                          

/

Hivessy Géza energetikai auditálás

   Postacím:  9700 Szombathely,              

Somlay Artúr u. 18.                          Lakcím:  

9941 Őriszentpéter,                             

Baksaszer 21.                                                                                             

+36 30/9891005                                     

antro@chello.hu                                                   

/

2016.01.26

2016.01.27

2016.01.28

2016.01.28

2016.01.29

2016.02.01

okleveles  gépészmérnök - 1993. június 28.                                

okleveles  gépészmérnök - 1975. június 30.               

Kórháztechnológia-Kórházüzemeltetés szaküzemmérnök - 1993. 

július 2.                               

okleveles műszaki menedzser - 2007. június 19.                                          

okleveles gépészmérnök - 1989. június 29.                                          

okleveles kohómérnök - 1996. június 25.                                          

okleveles gépészmérnök - 2007. június 20.                       főiskolai 

szakmérnök, energiagazdálkodási szakon - 2010. augusztus 31.                                        

energetikai auditálási és tanácsadói 

feladatok ellátása, 

megvalósíthatósági tanulmányok 

készítése, energiahatékonyságot 

növelő beruházásokban 

gépészmérnöki projektmenedzser 

tevékenységek végzése

szakértői tanácsadás energetikai 

területen, energetikai szakértői 

felülvizsgálat a hatékonyság 

növelése és a költségek csökkentése 

érdekében, műszaki-szakmai 

tanácsadói feladatok ellátása KEOP 

pályázatok értékelése 

vonatkozásában, valamint helyszíni 

szemlék és helyszíni ellenőrzések 

lefolytatása

erőmű üzemeltetési adatainak 

rögzítése illetve ellenőrzése és 

elemzése, energia fogyasztás 

csökkentési projektek előkészítése 

és azok kivitelezése, 

energiafelhasználási adatok 

ellenőrzése, javaslattétel azok 

jobbítására

energiagazdálkodással, energia-

termeléssel és energetikai 

auditálással kapcsolatos feladatok 

ellátása, naperőműves rendszerek 

kialakítása, energetikai 

pályázatokban való közreműködés, 

épületenergetikai tanúsítás

energiagazdálkodással, 

energiatermelő rendszerek 

tervezésével és telepítésük 

előkészítésével, végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok ellátása

energetikai auditok készítése; 

energetikai számítások, felmérések 

készítése; megújuló energia 

hasznosító projektek vezetése és 

szakmai tanácsadás

okleveles gépészmérnök - 1976. június 29.                              

épületgépészettel és 

energiagazdálkodással összefüggő 

tervezés, hőellátó rendszerek 

felülvizsgálata, épületek vagy 

energetikai rendszer felülvizsgálata, 

auditálása

2016.01.20

okleveles gépészmérnök - 2002. június 24.                              

napelemes és napkollektoros, 

valamint egyéb megújuló energia 

hasznosító berendezések 

telepítéséhez kapcsolódó 

energetikai- gépészeti tervezés, 

energetikai megvalósíthatósági 

tanulmányok és energetikai 

pályázati dokumentációk 

elkészítése

2016.01.14 2016.02.05

okleveles gépészmérnök - 1977. június 30.                              

energetikai fejlesztésre vonatkozó 

gépészeti tervezés, épületek 

energetikai auditálása, 

épületenergetikai tanúsítás

2016.01.20 2016.02.05

2016.01.04

2016.01.04

2016.01.04

2016.01.08

2016.01.07

2016.01.15

2016.02.05



Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja
igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja elérhetőségi adatok nyelvismeret

szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 
név tevékenység

névjegyzékbe vétel 

időpontja

Puklerné Kovács 

Erika Eszter
energetikai auditálás

   Postacím:  9700 Szombathely,              

Tulipán u. 18.                                   Lakcím:  

9700 Szombathely,                  Szent Imre 

herceg u. 209.                                                                                             

+36 94/509 570, +36 30/9370900              fax: 

+36 94/509 570                                       

eri@archit.hu                                                   

/

Csonka Attila 

Gusztáv
energetikai auditálás

   Postacím:  1141 Budapest,                Lipótvár 

u. 7. TT. 8.                                   Lakcím:  1141 

Budapest,                    Lipótvár u. 7. TT. 8.                                                                                            

+36 1/2200 661, +36 30/7432168                                    

csonka.attila@solvergroup.hu                                                   

német középfok

Petró Balázs energetikai auditálás

   Postacím:  1213 Budapest,                Tutajos 

u. 8.                                     Lakcím:  1213 

Budapest,                    Tutajos u. 8.                                                                                                   

+36 20/4991288                                  

reva.szolg@gmail.com                                                   

angol középfok

Fonód Ferenc energetikai auditálás

   Postacím:  8624 Balatonszárszó,                

Esze Tamás u. 19.                                     

Lakcím:  8624 Balatonszárszó,                Esze 

Tamás u. 19.                                                                                             

+36 84/696 458, +36 30/9276455,             +36 

30/5206939                                      fax: (+36 

84/696 458) PC-s                                  

fonodf@gmail.com                                                   

/

Kocsis János energetikai auditálás

   Postacím:  5300 Karcag,                     Móricz 

Zsigmond u. 53.                                     Lakcím:  

5300 Karcag,                        Móricz Zsigmond 

u. 53.                                                                                                         

+36 70/9325304                                      fax: 

+36 59/503 009                                  

kocsisj@gepeszmernoki.hu                                                   

/

Kerekes Attila energetikai auditálás

Postacím: 4028 Debrecen,               Gvadányi u. 

25.2/9.                                                    Lakcím: 

4027 Debrecen,                       Ibolya u. 23. 

7/79.                         +36204757480                                                    

akerekesa@gmail.com

angol középfok

okleveles gépészmérnök - 1993. június 21.                            "EU-

rendszerű energia auditor" kompetencia képzésről szóló igazolás - 

2010. 07. 02.                            

okleveles gépészmérnök - 1991. június 19.                     okleveles 

közgazdász MBA szakon - 2010.november 11.                          "EU-

rendszerű energia auditor"  képzésről szóló igazolás - 2013. 06. 12.                            

okleveles gépészmérnök - 2004. szeptember 2.                     

épületenergetikai tervezés, 

épületenergetikai auditok készítése, 

ZBR-KEOP pályázatok 

épületenergetikai munkarészeinek 

elkészítése, épületenergetikai 

pályázatok kivitelezésének műszaki 

ellenőrzése, épületenergetikai 

tanúsítás

energetikai fejlesztésekkel 

kapcsolatos megbízások irányítása, 

erőművek engedélyeztetési 

ügyleteinek koordinációja, 

napelemes erőművek beruházási és 

műszaki tervezése, kiserőművi 

napelemparkok építése, napelemes 

erőmű üzemeltetése, elektromos 

energiatermelési és fogyasztási 

adatok gyűjtése, feldolgozása, 

elemzése

energetikai területhez kapcsolódó 

felsőoktatásban folytatott oktatói 

tevékenység, erőmű rendszer 

tervezése, erőmű kazánok 

tervezése, felújítása, mérnöki 

feladatok helyszíni ellátása,   

napenergia hasznosítás szakértőként 

GOP-1.3.1-11/A-2011-0076. 

"PARKOL" magas hőmérsékleten 

üzemelő parabolikus napkollektor 

termékfejlesztés szakmai vezetése

2016.01.21

2016.01.21

2016.01.08

2016.02.11

2016.02.12

2016.02.16

2016.01.19 2016.02.05

2016.01.15 2016.02.09

2016.01.26 2016.02.10

energetikai tevékenységehez 

kapcsolódó tervezés, szakértés, 

műszaki tanácsadás; 

épületgépészeti és energiaellátási 

tervek elkészítése, veszteségfeltáró 

vizsgálatok elvégzése, 

energiahatékonysági koncepciók 

kidolgozása, energetikai 

tanúsítványok készítése; energetikai 

területhez kapcsolódó tantárgyak 

oktatása

okleveles gépészmérnök - 1985. június 24.                     

okleveles gépészmérnök - 1992. június 17.                     

okleveles létesítménymérnök-2010. július 04.,                                   

épületgépész üzemmérnök (gépészmérnök) -1993.július 03., 

gáztechnológus szakmérnök -1997. június 29.

épületgépészeti, energetikai 

korszerűsítések tervezése, megújuló 

energia felhasználás tanácsadás, 

tervezés, kivitelezés a KOEP 

pályázatok előkészítéséhez, egyéb 

energetikai mérnöki tevékenységek, 

tanácsadás, szakértés, termálkutak 

gáz és energetikai hasznosítások 

tervezése, szakértése, azok 

kivitelezésében való 

közreműködése

energetikai területhez kapcsolódó 

gépész tervezés 



Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja
igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja elérhetőségi adatok nyelvismeret

szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 
név tevékenység

névjegyzékbe vétel 

időpontja

Solti János József energetikai auditálás

Postacím: 7146 Várdomb,                       Római 

u. 5.                                       Lakcím: 7146 

Várdomb,                          Római u. 5.                                              

+36 74/430-324, +36 30 9372 551                 

soltij@hotmail.com, 

napenergetikakft@gmail.com

német                      

anyanyelvi szint

dr. Majoros Imre energetikai auditálás

Postacím: 1092 Budapest,                    Ráday u. 

60.                                     Lakcím: 1092 

Budapest,                      Ráday u. 60.                                           

+36 1/217 4014, +36 30 959 7142                 

imre.majoros@t-online.hu 

orosz középfok,            

angol középfok

Pál Tibor József energetikai auditálás

Lakcím: 2030 Érd,                                  Ács u. 

20.                                                                            

+36 30 6310 919                                         fax: 

+36 23/378 266                 tiborpl8@gmail.com 

/

Ambrus Balázs energetikai auditálás

Postacím: 2800 Tatabánya,                                  

Vértes u. 12.                                                         

Lakcím: 2800 Tatabánya,                                  

Vértes u. 12.                                                                            

+36 34/784 371, +36 20 4997 569                                                       

info@passzivhaztervezo.hu 

angol középfok

Dr. Zsebik Albin energetikai auditálás

Lakcím:1172 Budapest,                                 

Almásháza u. 55.                                                                            

+36 1/400 8913, +36 30 655 2557                                        

fax: +36 1/400 1213                 

zsebik@jomuti.hu 

/

Fejes Tamás energetikai auditálás

Postacím: 1112 Budapest                                  

Királyleányka u. 10/B.                                                         

Lakcím: 1126 Budapest,                                  

Sólyom u. 26/B.                                                                            

+36 1/319 2697, +36 30 395 1346                                                   

fejes@kristalyklima.hu 

német középfok

Dénes László energetikai auditálás

Postacím: 2421 Nagyvenyim                        

Fenyves u.12                                    Lakcím: 

2421 Nagyvenyim                          Fenyves u. 

12.                                        +36 20/9656447 

denes.laszlo.5661@gmail.com

angol felsőfok 

román felsőfok 

orosz alapfok

2016.01.26

2016.01.25

2016.02.24

2016.02.16

2016.01.07

2016.02.01

2016.01.22

2016.01.31

2016.02.01

okleveles gépészmérnök -1980. június 20.,                                   

közgazdász szakmérnök - 2003.november 05.,   energiagazdálkodási 

szakmérnök - 2012. január 26. 

okleves vegyészmérnök - 1986. június 27,.                                

mérnök-közgazdász - 1995. május 29.,                                      

Master of Business Administration 2008. február 19.,     

Energiagazdász  2015. június 10.

technológiai és energetikai 

fejlesztések előkészítése, 

technológiafejlesztési és 

termelőkapacitás bővítési 

beruházási projektek energetikai 

részeinek menedzselése, 

másodlagos-és hulladék 

energiahordozók optimális 

felhasználására vonatkozó tervezés 

koordinálása

okleveles gépészmérnök -1974. június 26.,                                   

egyetemi doktor - 1989. november 27.

okleveles gépészmérnök -1978. július 6.,                                   

okleveles gépipari gazdasági mérnök - 1985. április 16.

okleveles építészmérnök - 2003. június 26.,                             "EU-

rendszerű energia auditor" kompetencia képzésről szóló igazolás - 

2010. 07. 02.                                                  épületenergetikai 

passzívház tervező szakmérnök - 2013. június 5.

okleveles gépészmérnök - 1974. szeptember 19.,                                                                        

műszaki tudományok kandidátusa - 1982. május 21.

okleveles gépészmérnök - 1999. február 9.                                                                        

épületek energetikai tanúsítása, 

komplett épületenergetikai 

korszerűsítés, pályázati 

projektekhez energetikai auditok és 

energetikai tanulmányok 

elkészítése, hőszivattyúk 

beépítésének épületgépészeti 

tervezése, napelemes kiserőművek 

telepítését megelőző tervezési, 

engedélyezési feladatok ellátása

energetikai auditok elvégzése, 

üzemeltetési tanácsadás, 

veszteséghelyek beazonosítása, 

felmérés és innovatív 

energiahatékony üzemelési 

módszertan kidolgozása, 

épületenergetikai felmérések és 

számítások készítése

energetikai auditok elvégzése, 

KEOP pályázathoz kapcsolódó 

épületenergetikai audit és 

megvalósíthatósági tanulmány 

épületgépészeti vonatkozású 

részeinek elvégzése

energetikai veszteségfeltáró 

jelentések elkészítése, energetikai 

auditok és tanúsítványok 

elkészítése, pályázatokhoz 

szükséges energetikai tervezési 

munkák elvégzése, energetikai 

szakértés, 50 KW teljesítményű 

napelemes háztartási méretű 

kiserőmű tervezése

energetikai szakterülethez tartozó 

oktatói és kutatói tevékenység 

energetikai korszerűsítés és 

átalakítás tervezési munkáinak 

elvégzése, kórház energetikai 

korszerűsítéséhez tanulmányterv 

készítése, galvanizáló üzem 

technológiai befúvás és elszívás 

tervezése, logisztikai központ 

komplett épületgépészeti 

rendszerének tervezése 

légtechnikával, hűtéssel, 

vízellátással

2016.02.18

2016.02.18

2016.02.18

2016.02.19

2016.02.23



Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja
igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja elérhetőségi adatok nyelvismeret

szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 
név tevékenység

névjegyzékbe vétel 

időpontja

Mármarosi István energetikai auditálás

   Postacím:  2013 Pomáz,                     Susnyár 

dűlő 3.                                     Lakcím:   2013 

Pomáz,                                Susnyár dűlő 3.                                                                                              

+36 20/5855 311                                                              

istvanmarmarosi@gmail.com            

istvan.marmarosi@pannonwatt.hu                                                   

angol középfok, 

német középfok

Kovács Attila energetikai auditálás

   Postacím:  1098 Budapest,                     

Csengettyű u. 7.                                     Lakcím:  

1098 Budapest,                     Csengettyű u. 7.                                                                                                           

+36 1/789 8410, +36 70/633 3153                                                                

info@amitervezes.hu                                                   

angol középfok

Rosa Norbert energetikai auditálás

   Postacím:  3770 Sajószentpéter,                     

Erőmű u. 25.                                     Lakcím:  

3770 Sajószentpéter,                     Erőmű u. 25.                                                                                                     

+36 20/920 7821                                                                

rosanorb@citromail.hu                                                   

orosz középfok,    

angol középfok

Dr. Kegyes-

Brassai Orsolya 

Katalin

energetikai auditálás

   Postacím:  9027 Győr,                           Pf.: 

1011.                                           Lakcím:   9024 

Győr,                                Galgóczi u. 20-

22./24.                                                                                              

+36 30/927 8828                                                             

kbok@pius.hu                    kegyesbo@sze.hu                                                   

román középfok, 

német középfok, 

angol felsőfok

Kleizer György 

Flórián
energetikai auditálás

   Postacím:  9012 Győr-Ménfőcsanak,                           

Ybl Miklós u. 18.                                         

Lakcím:  9012 Győr-Ménfőcsanak,                           

Ybl Miklós u. 18.                                                                                                     

+36 96/447 898, +36 30/956 8518                                                                      

gyorgy.kleizer@kabelnet.hu

angol középfok

Kovácsné 

Sebestyén Éva
energetikai auditálás

   Postacím:  1098 Budapest,                           

Csengettyű u. 7.                                         

Lakcím:   1098 Budapest,                           

Csengettyű u. 7.                                                                                                  

+36 1/789 8410, +36 20/325 9928                                                             

info@sebestyeneva.hu                                                                      

német középfok

Fok Zoltán energetikai auditálás

   Postacím:  1222 Budapest,                           

Karácsony u. 7.                                         

Lakcím:   1222 Budapest,                           

Karácsony u. 7.                                                                                              

+36 1/424 5141, +36 20/972 9302                                                             

fok.zoltan@t-online.hu                                                                      

német középfok

2016.01.27 2016.02.25

2016.01.21

okleveles gépészmérnök - 2002. június 26.                     

hűtőberendezés, nyomástartó 

rendszerek tervezése, tervezői 

művezetés,                   energetikai 

auditok elvégzése, energetikai 

projektekben való részvétel, 

épületfelújítások optimalizálása, 

energetikai számítások készítése, 

energetikai tanúsítványok készítése

okleveles gépészmérnök - 1995. június 27.                     

okleveles gépészmérnök - 1997. június 23.                            "12.001 

Eu-rendszerű energia auditor" képzésről szóló igazolás - 2016. január 

06.                               

okleveles építészmérnök - 2001. június 29.                       kulturális 

örökségmenedzser és fenntartható fejlődés szakreferens - 2011.06.20                                                

építőmérnöki tudományok doktora - 2015. 03. 17.                               

okleveles gépészmérnök - 2001. június 25.                                                  

okleveles gépészmérnök - 1996. június 20.                                                  

okleveles villamosmérnök - 1979. június 29.,                   okleveles 

gépipari gazdasági mérnök - 1992. június 25.,       Master of Business 

Administration - 2000. április 17.,         "12.001 Eu-rendszerű energia 

auditor" képzésről szóló igazolás - 2016. január 06.                                                                              

épületgépész tervezési feladatok 

ellátása (megújuló energiák 

figyelembevételével), épületek 

hővesztesége és energetikai 

számítások készítése, 

energiahatékonysági és 

energiagazdálkodási feladatok 

ellátása

energia stratégia előkészítés 

létesítmények fűtési és használati 

melegvíz előállító rendszereinek 

energiaköltség csökkentéssel járó 

feladataira, valamint fűtés 

rekonstrukció enegedélyezési és 

kiviteli terveinek készítése;   KEOP 

pályázathoz szükséges 

épületenergetikai audit és a pályázat 

műszaki részének összeállítása

éves energiajelentések, 

energiamérleg elkészítése; az 

energiaellátó berendezések  

korszerűsítésére, az energia 

felhasználás csökkentésére 

energiaracionalizálási program 

kidolgozása; energetikusi feladatok 

ellátása

2016.02.25

2016.02.24

2016.02.25

energetikai fejlesztések 

kidolgozása, energetikai projektek 

irányítása, energia beszerzés; 

biomassza erőmű tervezésben való 

közreműködés; energetikai 

tanulmányok, előtervek készítése, 

energetikai szakértés, belső auditori 

feladatok elvégzése

megújuló energetikai beruházások 

szakmai előkészítése, a projektek 

megvalósításának előkészítéséhez 

tartozó energetikai auditok 

lebonyolítása, a folyamatainak 

irányítása, a kivitelezési folyamatok 

műszai és pénzügyi lezárásának 

biztosítása

középületek és családi házak 

tervezése, kapcsolódó  energetikai 

számítások, energetikai tanúsítások 

végzése; középületek energetikai 

auditálása, veszteség feltárásának 

elkészítése; épületenergetikai 

kutatás-fejlesztési, valamint 

fejlesztési program és akcióterv 

kidolgozási projektekben való 

részvétel

2016.02.25

2016.02.26

2016.02.26

2016.01.07

2016.01.27

2016.01.21

2016.02.08

2016.02.05



Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja
igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja elérhetőségi adatok nyelvismeret

szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 
név tevékenység

névjegyzékbe vétel 

időpontja

Jagasics János energetikai auditálás

   Postacím:  8900 Zalaegerszeg,                           

Vörösmarty u. 5.                                         

Lakcím:   8900 Zalaegerszeg,                           

Vörösmarty u. 5.                                                                                                

+36 92/599 114, +36 30/939 9852              fax: 

+36 92/599 115                                                              

jagasics.janos@jagaber.hu, 

jagasics.janos@gmail.com                                                                      

/

Nagy Tibor energetikai auditálás

   Postacím:  2142 Nagytarcsa,                           

Arany János u. 8.                                         

Lakcím:  2142 Nagytarcsa,                           

Arany János u. 8.                                                                                            

+36 28/450 411, +36 30/919 3405              fax: 

+36 28/450 411                                                              

ntibor@energia-tanacs.hu                                                                   

angol alapfok

Gombos Ervin energetikai auditálás

   Postacím: 6225 Szeged,                           

Dobó u. 36.                                         Lakcím:  

6225 Szeged,                           Dobó u. 36.                                                                                                

+36 30/515 4246                                              

gmbs@gmbs.hu,                      www.gmbs.hu                                                                   

angol középfok

Szeőcs Géza energetikai auditálás

   Postacím: 9300 Csorna,                           

Kazinczy u. 22.                                         

Lakcím:  9300 Csorna,                           

Kazinczy u. 22.                                                                                                

+36 96/779 194, +36 30/947 3671             fax: 

+36 96/779 194                                            

info@villconet.hu                                                                                       

/

Szauter Ákos energetikai auditálás

   Postacím: 8121 Tác,                           Föveny 

sor 6.                                         Lakcím:  8121 

Tác,                            Föveny sor 6.                                                                                               

+36 22/723 038, +36 30/681 2462                                                         

aszauter@gmail.com                                                                                      

német középfok, 

francia középfok

Kisely Tamás energetikai auditálás

   Postacím: 1033 Budapest,                           

Kaszásdűlő u. 11. V/45.                                        

Lakcím: 3531 Miskolc,                            

Wesselényi Miklós u. 51.                                                                                                

+36 30/655 5782                                                         

kisely.tamas@metaduo.hu                                                                                      

angol középfok

Béndek Ferenc energetikai auditálás

   Postacím: 7100 Szekszárd,                           

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.                                        

Lakcím: 7100 Szekszárd,                           

Bajcsy-Zsilinszky u. 9.                                                                                                     

+36 20/968 5980                                                         

bendek@tolna.net                                                                                      

/

okleveles gépészmérnök - 1981. június 23.,             

energiagazdálkodási szakmérnök - 2003. december 16.,                                                       

okleveles villamosmérnök - 1981. október 6.,                   

mérnöküzemgazdász - 1991. május 8.                                   "Eu-

rendszerű energia auditor" kompetencia képzésről szóló igazolás - 

2016. január 06.                                                      

épületgépészeti, olaj- és gázipari 

tervezés; energetikai létesítmények 

műszaki ellenőrzése, 

energiagazdálkodás, 

épületenergetikai szakértés, 

épületek energetikai tanúsítása

villamos energia előállítására, 

elosztására és felhasználására 

szolgáló villamos berendezések 

üzemeltetése és fejlesztése;  

energiafelhasználás vizsgálata, a 

fajlagos energiafelhasználási 

mutatók kidolgozása, a kapott 

eredmények elemzése és 

kiértékelése, az energia 

megtakarítási lehetőségek feltárása, 

a veszteségforrások megszüntetése

2016.02.10

2016.02.01

2016.02.15

2016.01.28

okleveles gépészmérnök - 1993. június 28.,                   közgazdasági 

szakokleveles gépészmérnök - 1998. július 3.                                                                                 

okleveles villamosmérnök - 1991. október 15.,                   okleveles 

energiagazdálkodási szakmérnök - 2007. december 20.                                                                                 

2016.02.29

2016.03.01

2016.03.04

2016.03.04

2016.03.05

okleveles gépészmérnök - 1997. június 18.,                                                                                                                

Master of Business Administration - 2000. szeptember 27.                                                                                 

okleveles építőmérnök - 2005. június 29.,                         mérnök-

közgazdász - 2009. március 13.                                                                                                                                                                       

okleveles gépészmérnök - 1980. június 26.,                         mérnök-

közgazdász - 2009. március 13.                                                                                                                                                                       

energetikai terülerhez kapcsolódó 

épületgépészeti tervezési, szakértői, 

tanúsítási és auditálási tevékenység 

energetikai tárgyú projektekben 

szakértői, tanácsadói és tervezői 

tevékenység

energetikai számítások és 

kalkulációk elvégzése, energetikai 

pályázatok műszaki tartalmának 

elkészítése, energetikai stratégiák 

készítése,        energiafelhasználás 

vizsgálata és az energia 

megtakarítási lehetőségek feltárása; 

energiahatékonysági és 

környezetvédelmi tárgyú pályázatok 

előkészítésében, végrehajtásában és 

ellenőrzésében közreműködés; 

energiatervek elkészítése

gázmotorok értékesítéséhez 

kapcsolódó energetikai és 

megtérülési számítások készítése, 

ESCO modell számítása, az ügyfél 

energetikai rendszerének elemzése 

a gázmotorok illesztése 

szempontjából; távhőellátás 

műszaki, szakmai irányítása; 

energiamegtakarítások, 

megtérülések számítása; energetikai 

tanulmányok készítése; 

energiabeszerzések bonyolítása

energetikai beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezés, szakértés; 

épületenergetikai tanúsítás

2016.02.262016.02.11

2016.01.29

2016.03.052016.01.31



Energetikai auditorok névjegyzéke

névjegyzékből törlés 

időpontja
igazolt szakmai gyakorlat jellege bejelentés időpontja elérhetőségi adatok nyelvismeret

szakirányú iskolai végzettség és szakmai képesítés a megszerzés 

időpontjával 
név tevékenység

névjegyzékbe vétel 

időpontja

Takács László energetikai auditálás

   Postacím: 1094 Budapest,                           

Segesvár u. 56.                                        

Lakcím: 1094 Budapest,                           

Segesvár u. 56.                                                                                                          

+36 20/434 6134                                                         

takacs@maheno.hu                                                                                     

/

Dr. Szepesi Oszkár energetikai auditálás

   Postacím: 1184 Budapest,                           

Széchenyi István u. 108.                                        

Lakcím: 1184 Budapest,                           

Széchenyi István u. 108.                                                                                                        

+36 1/291 6078, +36 20/351 7584                                                        

Szepesi.Oszkar@veolia.com                                                                                     

német középfok,  

angol középfok

Halbritter Tamás energetikai auditálás

Lakcím: 1039 Budapest,                           Gyula 

u. 17.                                                                                                        

+36 1/436 5171, +36 20/968 7838             fax: 

+36 1/436 5172                                                        

info@futurenergy.hu                                                                                    

angol középfok

Gombor Péter energetikai auditálás

   Postacím: 2027 Dömös,                           

Kőrössy u. 12.                                        Lakcím: 

2027 Dömös,                           Kőrössy u. 12.                                                                                                              

+36 33/483 305, +36 20/230 2570                                                        

gomborpeter@gmail.com                                                                                     

német középfok

Kátai István energetikai auditálás

   Postacím: 5130 Jászapáti,                           

Magyar u. 14.                                        Lakcím: 

5130 Jászapáti,                           Magyar u. 14.                                                                                                              

+36 57/440 927, +36 30/952 3059                                                        

kataiistvan@invitel.hu                                                                                     

/

Varga Perke 

András
energetikai auditálás

   Postacím: 1038 Budapest,                           

Templom u. 62.                                        

Lakcím: 1038 Budapest,                           

Templom u. 62.                                                                                                                 

+36 21/252 3434, +36 30/498 6735                                                       

perke.energetika@gmail.com                                                                                     

francia felsőfok,  

angol középfok

okleveles mezőgazdasági gépészmérnök - 1985. június 17.,      "EU-

rendszerű energia auditor" kompetencia képzésről szóló igazolás - 

2010. 07. 02.                                                                                                                                                       

okleveles gépészmérnök - 1980. június 27.,                            "EU-

rendszerű energia auditor" kompetencia képzésről szóló igazolás - 

2006. június 23.                                                                                                                                                       

okleveles gépészmérnök - 1989. június 13.                                                                                                                                                                                                

okleveles mezőgazdasági gépészmérnök - 1982. június 14.,    

okleveles agrár-gépész gazdasági szakmérnök - 1987. június 1.,   

"12.001 Eu-rendszerű energia auditor" képzésről szóló igazolás - 

2016. január 06.                                                                                                                                                                                                

okleveles villamosmérnök - 1990.november 6.                                                                                                                                                       

okleveles építőmérnök - 2001.szeptember 28.                                                                                                                                                       

energetikai projektek felkutatása, 

átvilágítása; beruházások 

menedzselése, az elkészült 

létesítmények üzemeltetése; banki 

energetikai ügyleteknél döntést 

előkészítő anyagok, 

szakvélemények készítése; 

megújuló energetikai projektek 

fejlesztése, átvilágítása, pézügyi 

modellezése; energetikai és 

finanszírozási tanácsadás, auditok 

készítése

energetikai auditok, 

energiahatékonyság felmérő 

összefoglaló tanulmányok 

készítése; energiahatékonyság 

növelő fejlesztések kidolgozása 

ipari és kommunális ügyfelek 

energiaellátási projektjeinek 

fejlesztéséhez; energia-

megtakarítások bemutatása, 

energiamérleg készítése, a 

fejlesztési igény műszaki 

tartalmának és beruházási 

költségeinek összeállítása, erre 

vonatkozó üzleti terv készítése

energetikai tanácsadói, szakértői és 

energia-gazdálkodási tevékenység

energetikai tanúsítás, napelemes 

rendszerek telepítésében 

közreműködés (tervezés, 

kivitelezés) és tanácsadás, KEOP-

os forrásból készült 

beruházásokhoz kapcsolódó 

energiahatékonysági fejlesztések és 

épületgépészeti koncepció 

kidolgozása, energetikai audit 

elvégzése

energetikusi feladatok ellátása

energetikai megvalósítási 

tanulmánytervek készítése, 

energetikai audit és energetikai 

tanúsítási feladatok elvégzése, 

energiahatékonysági EU-s 

pályázatok energetikai és egyéb 

részének kidolgozása;  

lakóépületek, irodaházak, ipari 

csarnokok energiahatékonysági 

mérnöki feladatainak ellátása 
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