
Melléklet: A Jelöltállítási Felhíváshoz 

RÖVID BEMUTATKOZÁS  
1. Név: Nagy Péter 

2. Születési év, hely: 1969 Debrecen 

3. Végzettség, szakképzettség: 

Létesítménymérnök Msc, Energiagazdász Szakmérnök, okl. Épületgépész 

mérnök 

Szakmai kitüntetések: Miniszteri elismerő oklevél (2015) 

Nyelvismeret:  angol középfok 

Mérnöki Kamarai jogosultságok:    MV-EN, MV-ÉG, TÉ, SZÉS6, G-B-16, G-B-18 

4. Az elmúlt időszak, legalább 3 év munkahelye(i) (vállalkozás, szakmagyakorlással 

összefüggő mérnöki tevékenység, illetve beosztás):  

BPMK elnökségi tag 2019-2023 

Energy Control Kft ügyvezető, energetikus mérnök 2006- folyamatos 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság fő energetikus mérnök 2015- 

folyamatos 

5. Szakterület: Energetika 

6. A szakmai tevékenység rövid bemutatása: 

Jogosultsági és Beszámoló Vizsga Szakértői Testület (JBVSZT) elnök, 

vizsgáztató, energetiai Auditor, Szakreferensi vizsgáztató, továbbképzési 

bizottság tagja, Inspektori vizsgáztató,  

Az energetikai beruházások szakmai előkészítése, energetikai pályázati 

anyagok összeállítása (KEHOP, TOP, GINOP), veszteségfeltáró 

vizsgálatok,(TAO EKR energiahatékonysági kötelezettségi rendszer) megújuló 

energia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata, energia csökkentő megoldások 

műszaki és gazdasági megtérülési számításait az állami intézmények, 

önkormányzatok, gazdasági társaságok, magánszemélyek részére egyaránt. 

Energetikai auditori, szakreferensi tevékenység végzése a törvény alapján. 

https://www.energycontrol.hu/ 

Az energetikai audit alapján javasolt intézkedések vonatkozásában 

megvalósíthatósági tanulmány készítése, mely tartalmazza a megvalósítási 

módok és javasolt intézkedések bemutatását a megvalósítási, az üzemviteli és a 

megtérülési költségek bemutatásával. 

Igazságügyi szakértések végzése kirendelés, magánszakértői felkérés alapján. 

Az energetikai auditori, szakreferensi képzés, vizsgáztatás, továbbképzés 

program folyamatos végzése az MMK felkérésére (2015- folyamatos) 



BPMK szakmai testületeiben való aktív részvétel: Energetikai Tanúsítvány 

ellenőrzési csoport 2013- folyamatos), BPMK konferenciák lebonyolításában 

való aktív részvétel (2015- folyamatos) 

KLENEN konferenciák szervezőbizottsági tagként a szervezésben, 

lebonyolításban való aktív részvétel. 

7. Egyéb szakmai szervezetekben, egyesületekben való tevékenység, funkciók: 

Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara -  igazságügyi szakértő 

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) 

BPMK épületgépész, energetikai 2006- folyamatos 

8. Jelenlegi és múltbeli kamarai tisztségek, tevékenység leírása: 

BPMK elnökségi tag 2019-2023 

Kapcsolattartás TIM (ITM), ÉKM (ÉBM), Miniszterelnöki Kabinetiroda 

Kapcsolattartás a MEKH illetékes főosztályával 

Lechner Tudásközpont Energetikai tanúsítvány fejlesztésekben való aktív 

részvétel 

BPMK választási jelölőbizottsági tag 2017-2018,  

 BPMK szakmai rendezvényein levezető elnöki tevékenység 

Létesítményüzemeltetési konferencia szervezőbizottság vezetője 

Energetikai konferenciák szervezőbizottsági tagság (KLENEN, BKIK,stb) 

9. A 2022-es tisztújítás alkalmával melyik tisztség(ek)re vállal jelöltséget? 

BPMK elnök 

BPMK alelnök 

BPMK elnökségi tag 

10.  Megválasztása esetén mivel járulna hozzá a kamara eredményes működéséhez? Mit 

tart lényegesnek az adott tisztség vonatkozásában? Rendelkezésre állás, 

kommunikációs lehetőségek, kapcsolatok: 

Az élet minden területén a műszaki fejlődés elkerülhetetlen. Nem mindegy, 

hogy ennek a fejlődésnek csak követői, vagy iránymutatói vagyunk. Azt 

gondolom, hogy a mérnöki tevékenység fokozottabb elismertsége egyre 

fontosabb lesz a jövőben mind a társadalomban, mind a mérnöki szakmán 

belül. Ehhez szükséges a mérnökség képviselete a hivatali döntéshozóknál, 

nagyobb beleszólás az életünket befolyásoló fejlesztésekbe, s ezzel együtt a 

BPMK népszerűsítése új lendülettel. 

 

 

 

kelt: Budapest 2022.12.05     Nagy Péter 


