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A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által létrehozott ISO 50001 

Energiagazdálkodási Rendszer (EnMS) szabvány meghatározza az energiagazdálkodási 

rendszer létrehozásának, megvalósításának, karbantartásának és fejlesztésének 

követelményeit. Az ISO 50001 célja, hogy lehetővé tegye a szervezet számára, hogy 

szisztematikus megközelítést kövessen az energiateljesítmény folyamatos javítása érdekében, 

beleértve az energiahatékonyságot.  

Az ISO 50001 szabvány hatékony eszköz a szervezetek energiateljesítményük javítására. 

Becslések szerint az ISO 50001 energiagazdálkodási szabvány pozitív hatással lehet a világ 

energiafelhasználásának mintegy 60%-ára azáltal, hogy a köz- és magánszektor szervezetei 

számára irányítási stratégiákat biztosít az energiahatékonyság növelésére, a költségek 

csökkentésére és az energiateljesítmény javítására.  

Az ISO 50001 felépítése az ISO 9001 (Minőségirányítási Rendszerek) és az ISO 14001 

(Környezetirányítási Rendszerek) szabványok szerint készült 

Az energiagazdálkodással összefüggésben a PDCA ciklus a következőképpen foglalható 

össze: 

 

1. ábra: Tervezz-csináld-elllenőrizz-cslekedj (Plan- Do-Check-Act -PDCA) ISO 50001 

ciklus 
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1. Tervezzen: hajtsa végre az energiafelülvizsgálatot, és állítsa fel a bázis szintet, az 

energiateljesítmény-mutatókat (EnPI), a célokat, és a cselekvési terveket, amelyek 

szükségesek az eredmények eléréséhez, összhangban az energiateljesítmény 

javításának lehetőségeivel és a szervezet energiapolitikájával, 

2. Tegyen: végrehajtani az energiagazdálkodási cselekvési terveket; 

3. Ellenőrizzen: figyelemmel kísérnii és mérni az energiateljesítményt az 

energiapolitikával és célkitűzésekkel összevetve meghatározó folyamatokat és 

működési jellemzőket, jelentést készíteni az eredményekről;  

4. Cselekedjen: tegyen lépéseket az energiateljesítmény és az EnMS folyamatos javítása 

érdekében. 

Az ISO 50001 követelményrendszert biztosít a szervezetek számára a hatékonyabb 

energiafelhasználás politikájának kidolgozásához; célokat és célkitűzéseket rögzít a politika 

teljesítése érdekében; az adatokat használ az energiafelhasználás jobb megértéséhez és 

döntések meghozatalához; méri az eredményeket; felülvizsgálja, hogy az energiapolitika 

mennyire működik jól. 

Elsőként létre kell hozni a EnMS munkacsoportot melynek fő feladata az 

energiagazdálkodás és az energiahatékonyság folyamatos fejlesztésére irányuló munka 

megszervezése. 

Feladatának megfelelően a következő funkciókat látja el: 

- mérések és egyéb adatok alapján energiafelhasználás elemzését végzi; 

- megállapítja és dokumentálja az energiafogyasztás alapértékét; 

- energiahatékonysági mutatókat állít fel a felügyelethez és ellenőrzéshez; 

- célokat tűz ki tárgyévre az energiagazdálkodás területén; 

- javaslatokat dolgoz ki az energetikai célokra és munkatervekre (intézkedésekre) (az 

energiaforrások megtakarítását és túllépését megakadályozó intézkedési program stb.); 

- nyomon követi az energiagazdálkodási területre vonatkozó munkatervek (intézkedések, 

programok) megvalósulását; 

- azonosítja az energiafelhasználással foglalkozó munkatársak kompetenciájának 

növelésének szükségességét; 

- gondoskodik a munkatársak energiatakarékosságról és az EnMS működéséről való 

tájékozottságáról; 

- meghatározza az ENMS működéséhez szükséges dokumentáció kidolgozásának 

szükségességét, változtatásait és kiegészítéseit, valamint a végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket; 

- meghatározza az energiahatékonyság növelésének és az EnMS javításának módjait; 
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- áttekinti az EnMS belső auditjainak eredményeit, részt vesz a kiigazítások, korrekciós és 

megelőző intézkedések kidolgozásában; 

- figyelembe veszi az ellenőrzések az energiaforrások hatékony felhasználásáról és az 

energiatakarékossági programok végrehajtásáról; 

- figyelemmel kíséri az energiatakarékossági jogszabályokat; 

- megfontolja az új energiatakarékossági intézkedések, technológiák és az üzemanyag- és 

energiaforrás-megtakarítás számítási módszereinek bevezetésére vonatkozó javaslatokat; 

- megfontolja az EIR fejlesztésére, az energiahatékonyság növelésére és az energiaforrások 

ésszerű felhasználására benyújtott javaslatokat, és döntést hoz azok végrehajtásának 

célszerűségéről, illetve indokolt elutasításáról; 

- átgondolja a vezetői szintű munkavállalók ösztönzésére vonatkozó anyagokat, amelyek az 

energiaforrások hatékony felhasználására vonatkoznak. 

Az energiapolitika kötelezettségeket tartalmaz a következőkre vonatkozóan: 

- az üzemanyag- és energiaforrások fogyasztásának, valamint az üzemanyagok és az 

energiaforrások indokolatlan költségeinek csökkentése; 

- az energiahatékonyság javítása energiatakarékossági intézkedések végrehajtásával, 

valamint az üzemanyagok és energiaforrások ésszerű felhasználásával; 

- a hatályos jogszabályok, nemzetközi megállapodások, szabványok, módszerek és 

utasítások követelményeinek való megfelelés az energiaforrások felhasználása, az 

energiatakarékosság és az energiahatékonyság terén; 

- energetikai célok, célkitűzések és ezek megvalósítását szolgáló programok meghatározása 

és folyamatos elemzése; 

- energiahatékonysági mutatók nyomon követése, folyamatos elemzése és javítása; 

- az energiahatékonyság területén végzett tevékenységekkel kapcsolatos információk 

elérhetőségének biztosítása, valamint a célok és célkitűzések eléréséhez szükséges 

források biztosítása; 

- a munkatársak tudatosságának, tájékoztatásának és motivációjának növelése. 

Kiemelt feladat az energiagazdálkodási rendszer működésével kapcsolatos dokumentációk 

kezelése: 

- Mind a felsővezetők (a szervezet tevékenységének elemzése alapján, új energetikai célok 

kitűzése esetén, jogszabályi változások miatt stb.), mind a végrehajtók (amennyiben 

hiányosságokat, fejlesztési lehetőségeket észlelnek) kezdeményezhetik az ún. az ENMS 

működésével kapcsolatos dokumentumok kidolgozását.  

- Az EnMS működésével kapcsolatos dokumentáció a szervezet szabványainak 

kategóriájába tartozik, a jóváhagyott terveknek megfelelően kerül kialakításra, melynek 

tárgyát képezik a következő műveletek: fejlesztés, tervezés, elemzés, jóváhagyás, 
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bevezetés, elszámolás, használat, ellenőrzés, módosítás, újbóli jóváhagyás, visszavonás és 

törlés. Mindezeket a műveleteket minőségi protokollok/jegyzőkönyvek dokumentálják. 

- Az EnMS működésével kapcsolatos dokumentáció az ISO 50001 (ISO 50001:2018 

Energiagazdálkodási rendszerek) követelményeinek figyelembevételével készül.  

- A szervezeti és ügyviteli dokumentumokat a személyzeti osztály készíti, nyilvántartja és 

tárolja, jóváhagyja. A szervezeti és adminisztratív dokumentumok másolatát azok a 

személyek (alosztályok) kapják meg, akikre ezek a dokumentumok vonatkoznak. 

- A munkaköri leírások személyre szabottak: név, iktatószám és jóváhagyás dátuma alapján 

azonosíthatók, míg az intézetekre vonatkozó előírásokat a név és a jóváhagyás dátuma 

azonosítja.  

- Az ENMS-hez közvetlenül kapcsolódó, a munkatervek kategóriájába tartozó 

dokumentációt kijelölt vezető vagy munkacsoport dolgozza ki és hagyja jóvá.  

- Az előirányzott munkákat a havi tervek tartalmazzák, jóváhagyják és általánosan 

ellenőrzik. 

- A belső dokumentumokat rutinszerű ellenőrzésnek vetik alá, hogy megbizonyosodjanak 

arról, hogy megfelelnek a meglévő követelményeknek és igényeknek. Az ellenőrzések 

gyakorisága a dokumentum kidolgozása során kerül meghatározásra, ilyen utasítás 

hiányában pedig 3 évente kerül sor az ellenőrzésre. 

- Hivatalos dokumentumként a papír alapú és elektronikus változatú belső 

dokumentumokat használjuk. 

- A dokumentumok végső elektronikus változatát tartalmazó számítógépes fájlokat védik a 

jogosulatlan használattól és minden közbenső verziót megsemmisítenek. 

- A lejárt vagy csere tárgyát képező belső dokumentumokat minden felhasználótól 

eltávolítják, amiket a „Törölve” (vagy „Törölve és kicserélve...”) felirattal azonosítanak, és 

az ellenőrző példány kivételével megsemmisítik. 

- A törölt irat ellenőrző példánya az irattárba kerül, nyilvántartva, kiegészítve (tartalom, 

dokumentumkategória, tevékenységi kör, stb. szerint) egyéb iratokkal és legalább 5 évig 

megőrzik. 

Létre kell hozni a belső ellenőrzés rendszerét ami a következő elveken alapul: 

- egységesség - minden ellenőrzés egy hivatalosan megállapított eljárás szerint történik, 

biztosítva annak rendjét, egyértelműségét és függetlenségét; 

- rendszerszintűség - a rendszer különböző folyamatainak tervezése és ellenőrzése a 

kialakult strukturális kapcsolatok figyelembevételével történik; 

- dokumentáció - minden audit bizonyos módon dokumentálva van, ami biztosítja az 

objektum tényleges állapotára vonatkozó információk tárolását és összehasonlítását; 

- figyelmeztetés - minden ellenőrzést megterveznek, és az ellenőrzendő személyzetet 

előzetesen figyelmeztetik az ellenőrzés céljára, terjedelmére, időzítésére és módszereire 
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annak érdekében, hogy biztosítsák az auditoroknak a szükséges szintű bizalmat, és kizárják 

annak lehetőségét, hogy a személyzet elkerülje a rendelkezést és az összes szükséges adat 

bemutatását; 

- rendszeresség - az ellenőrzéseket bizonyos rendszerességgel végzik, hogy az EMS 

működésének minden területét a vezetőség folyamatosan elemezze és értékelje; 

- nyitottság - az egyes ellenőrzések eredményei a "SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE" bármely 

alkalmazottja számára megtekinthetők; 

- függetlenség - az ellenőrzést végző személyek nem felelnek meg közvetlenül az ellenőrzött 

tevékenységeinek, hogy kizárják az ellenőrzések elfogultságát és lehetővé tegyék pártatlan 

következtetések levonását. 

A belső ellenőrzés lehet ütemezett és nem ütemezett. Az ütemezett ellenőrzést a jóváhagyott 

ellenőrzési programnak megfelelően végzik (A. függelék), az előre nem ütemezett ellenőrzést 

közvetlenül a havi tervben foglalt utasítások alapján végzik. 

A nem ütemezett ellenőrzés okai a következők lehetnek: 

- az EMS vagy annak egyes elemei és funkciói hatékonyságának folyamatos ellenőrzése; 

- követelések vagy a nem megfelelőségek azonosítása; 

- jelentős változtatások végrehajtása az EMS-en; 

- az eltérések kiküszöbölésének ellenőrzése és a korrekciós intézkedések hatékonyságának 

értékelése; 

- egyéb indokolt esetek. 

A nem ütemezett ellenőrzésekre vonatkozó kérelmet bármely, az EMS működéséért felelős 

alkalmazott benyújthatja. 

Az év elején a vezetőség képviselője és/vagy az EMS működéséért felelős alkalmazott éves 

ellenőrzési programot állít össze. A belső ellenőrzés tervezése úgy történik, hogy az év során 

minden EMS folyamatot ellenőriznek. A terv/program rögzíti az ellenőrzés tárgyát és 

végrehajtásának időzítését, valamint kijelöli az ellenőrzési tevékenység irányítóit. Az 

ellenőrzést egyértelműen a programban tervezett időpontban végzik. 

Korrekciós és megelőző intézkedéseket hajtanak végre az ENMS működésének folyamatos 

javítása érdekében. 

- A korrekciós intézkedések célja a feltárt eltérések okainak kiküszöbölése annak érdekében, 

hogy megakadályozzák azok megismétlődését. A korrekciós intézkedéseket az azonosított 

nem megfelelőségek következményeinek megfelelően kell meghatározni. 

- A végrehajtott korrekciós intézkedéseket (ha hatékonyak) más hasonló folyamatokra és 

szolgáltatásokra is alkalmazni kell. 
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- A megelőző intézkedések célja az esetleges (még meg nem történt, de előforduló) nem 

megfelelőségek okainak megszüntetése, azok előfordulásának megelőzése. A megelőző 

intézkedéseknek meg kell felelniük a lehetséges következményeknek. 

- A korrekciós és megelőző intézkedések megválasztása során figyelembe kell venni a feltárt 

eltérések vagy lehetséges problémák jelentőségét és azok lehetséges következményeit. 

- A korrekciós és megelőző intézkedések végrehajtásának eredményeit a vezetőségnek 

elemzésre kell bocsátania. 

- A korrekciós és megelőző intézkedések kidolgozásáért, végrehajtásáért és nyomon 

követéséért a vezetés képviselője és az energiagazdálkodási rendszer működtetéséért 

felelős munkavállaló felelős. 

Az EnMS-ben használt jegyzőkönyvek (rekordok) kötelező jelleggel a következő adatokat 

tartalmazzák: 

Az EnMS-ben használt jegyzőkönyvek (rekordok) kötelező jelleggel a következő adatokat 

tartalmazzák: 

- a vezetői elemzés eredményeiről és az azt követő intézkedésekről; 

- a személyzet oktatásáról, képzéséről, képesítéséről és tapasztalatairól; 

- az üzemanyag- és energiaforrás-fogyasztásról; 

- a tüzelőanyag- és energiaforrás-, valamint energetikai berendezések beszállítóinak 

felmérésének eredményeiről és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedésekről; 

- a belső auditokról (ellenőrzésekről) és azok eredményeiről; 

- a nem megfelelőségek jellege és az ezzel kapcsolatos intézkedések; 

- a korrekciós és megelőző intézkedések eredményeiről; 

- egyéb adatok, amelyek nyilvántartásba vételét okiratok írják elő. 

- A protokollkezelési folyamat működését és fejlesztését biztosító munka általános 

irányításáért az EnMS működéséért felelős vezetőség képviselője van megbízva, aki: 

- módszertani segítségnyújtás a személyzetnek a protokollok kidolgozásában és 

végrehajtásában 

- a szervezetben használt protokollok komplexének karbantartása és fejlesztése 

- módszertani segítségnyújtás a meglévő protokollok (rekordok) frissítéséhez, 

fejlesztéséhez 

- az iratkezelési eljárásokat szabályozó EnMS dokumentumok kidolgozása és fejlesztése más 

alkalmazottakkal együtt. 
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A törölt jegyzőkönyv-változatok forgalomból történő időben történő kivonásáért és frissített 

nyomtatványokkal történő pótlásáért az EnMS működéséért felelős alkalmazottat terhelik a 

felelősség. 

A jegyzőkönyvet (rekordot) közvetlenül vezető előadóknak ismerniük kell a nyilvántartandó 

adatok összetételét, az információhordozók formáját, az iratok vezetésének rendjét, az 

információk tárolásának és továbbításának eljárásait más egységeknek és más szervezetek 

képviselőinek. 

Az információk elferdítése vagy az előírt határidőn belüli be nem adása, a jegyzőkönyvek 

mennyiségének be nem tartása nem megengedett. Az ilyen esetek megelőzése érdekében 

feltárják és elemzik azokat az okokat, amelyek a protokollkezelési eljárások megsértéséhez 

vezettek. 

Az energiafelhasználás tételei: víz, hő és villamos energia saját szükségletre a tüzelőanyag- és 

energiaforrás-fogyasztás általánosított jellemzőinek aktuális értékeit veszik alapul, számítási 

és elemzési módszerekkel meghatározva, figyelembe véve az energiafelhasználás statisztikai 

adatait. SZERVEZET / INTÉZMÉNY F-EnMS-01-20__. 

Az energia bázis szint meghatározása a következő esetekben történik: 

- amikor az energiahatékonysági mutatók már nem tükrözik az energiafogyasztás valós 

állapotát; 

- jelentős változások történtek az energiatakarékossággal, valamint az üzemanyag és 

energiaforrások ésszerű felhasználásával kapcsolatos folyamatokban (berendezések 

korszerűsítése, karbantartása, javítása). 

A Az objektív és ésszerű alapvető fogyasztási szint meghatározása kulcsfontosságú feladat a 

„SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE” energiagazdálkodási rendszer hatékony működése 

szempontjából. 

A „SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE” esetében az üzemanyag és energiaforrások ésszerű 

alapfogyasztásának alapja: 

- az üzemanyag- és energiaforrások költségtervezése; 

- az energiafogyasztás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának gazdasági 

hatásának kiszámítása, különösen a hőteljesítmény; 

- az üzemanyag- és energiaforrások hatékony felhasználását ösztönző rendszer bevezetése 

a „SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE” területén. 

Az energiafogyasztás alapszintjénél figyelembe kell venni az épületek tényleges állapotát és a 

helyiségekben található egészségügyi feltételek betartását. 
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A módszertan alkalmazásának fő célja, hogy a „SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE” irányítási 

tevékenységét az üzemanyag és energiaforrások racionális felhasználására és 

gazdaságosságára irányítsa, és figyelemmel kísérje az energiatakarékosságra vonatkozó 

jogszabályok végrehajtását. 

A számítást a „SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE” EMS működéséért felelős alkalmazottja végzi. 

Az EnMS tervezésekor "SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE" felméri, hogy mi befolyásolhatja e 

célok elérését és a kívánt eredményeket, beleértve a kapcsolódó kockázatok és lehetőségek 

azonosítását. "SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE" figyelembe veszi a külső és belső tényezőket és 

a jelentős érintetteket, amelyek hatással lehetnek a rendszer tervezett eredmények elérésére.  

Ezen érdekelt felek igényeinek azonosítása során "SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE" azonosítja 

az EnMS kockázatait és lehetőségeit. A kockázatok és lehetőségek azonosításában 

"SZERVEZET/INTÉZMÉNY NEVE" a pozitív hatások fokozására, új lehetőségek megteremtésére 

és a nemkívánatos következmények megelőzésére vagy csökkentésére összpontosít (a 

kockázatok csökkentését vagy megelőzését célzó intézkedésekkel.  

Kockázatkezelési folyamat  

- az átfogó irányítási rendszer és az EnMS szerves része, 

- beépül a tevékenységbe és közvetve az EnMS eljárásokban, 

- üzleti folyamatoknak felel meg. 

Három kockázati csoport létezik (bár lehetnek kapcsolatban és kölcsönhatásban állnak): 

- szervezeti kockázatok (beleértve a pénzügyi); 

- a személyzetet érintő kockázatok; 

- az ügyfeleket érintő kockázatok; 
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