Tisztelt Felhasználónk!
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény előírásainak megfelelően a Szegedi
Távfűtő Kft. az alábbiakban teszi elérhetővé
•
•

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók,
valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek elérhetőségét,
továbbá segítséget nyújt az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések,
programok hozzáférhetőségében.

Tájékoztatjuk, hogy az energetikai tanúsítványt, illetve energetikai auditot végző személyek
elérhetőségi adatai két internetes adatbázisban is megtalálhatók.

1. Magyar Mérnöki Kamara
A tagok közötti keresés a következő linkre kattintva közvetlenül elérhető:
http://mmk.hu/kereses/tagok

A kereső program lehetőséget biztosít a teljes adatbázis megyére vagy adott településre történő
leszűkítésében.
Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását, valamint az energetikai auditálást a „TÉ” és
„SZÉS6” kóddal rendelkező személyek jogosultak elvégezni, ezért a kereső programban a
„Szakterület” mezőben ezekre a kódokra érdemes a szűrést elvégezni.
A „Keresés” gomb megnyomása után a kapott listában kiválasztott személy elérhetőségi adatai
az „Adatlap” oszlopban található „Részletes adatlap” feliratra kattintva jelenik meg.

2. Magyar Építész Kamara
A névjegyzékben történő keresés a következő linkre kattintva közvetlenül elérhető:
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek

A kereső program a „Cím” vagy „Területi kamara” mezők használatával lehetőséget biztosít a
teljes adatbázis megyére vagy adott településre szűkítésében.
Épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását, valamint az energetikai auditálást a „TÉ” és
„SZÉS6” kóddal rendelkező személyek jogosultak elvégezni, ezért a kereső programban a
„Jogosultság” mezőben ezekre a kódokra érdemes a szűrést elvégezni.

A „Keresés” gomb megnyomása után a kapott listában megjelenik az elérhetőségi cím.

Kérjük, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása, az energetikai auditálás és a
jogosult személyekkel kapcsolatos kérdéseik, észrevételeik esetén szíveskedjenek a területileg
illetékes kamarával felvenni a kapcsolatot!
Elérhetőségük letölthető a következő linkek használatával:
http://mmk.hu/szervezet/megyei_kamarak
https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=kamarak

Az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetősége:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

A Szegedi Táfűtő Kft. szolgáltatási területén működő energetikai fogyasztói tanácsadó
vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetőségei
Magyar Mérnöki Kamara
Csongrád Megyei Mérnöki Kamara
Telefon: (62) 552-142
Fax: (62) 552-143
Email: csmi_mern_kam@invitel.hu
Web: http://www.csmi-mernoki-kamara.hu
Postai cím: 6720 Szeged Arany János u. 7.
Székhely: 6720 Szeged Arany János u. 7.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
Telefonszám: +36 1 8807642
E-mail: ofe@kozugyes.hu
Web: https://www.ofe.kozugyes.hu/

Ipari Energiafogyasztók Fóruma
Telefonszám: +36 1 359 6440
E-mail: office@ief.hu
https://ief.hu/

Magyar Energiafogyasztók Szövegsége
Telefonszám: +36 1 210 7116
E-mail: mesz.iroda@freemail.hu

További tájékoztatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján:
http://www.mekh.hu/

