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1. Az ellenőrzési rendszer működése1. Az ellenőrzési rendszer működése



Bevezető gondolatok
� Uniós irányelvek (91/2002, 31/2010) az épületek 

energiakatékonyságáról:
� Energiafelhasználás 40%-a
� Szemléletformálás
� Tanúsítványok középületekre, eladáskor és bérbeadáskor
� Tanúsítványok kifüggesztése középületekben

Hiteles és független rendszer� Hiteles és független rendszer
� Primer energia alapú (nem végenergi, nem energiaköltség): mennyit 

jelent globális szinten (fosszilis energiahordozó egyenérték)
� Magyarországon számításon alapul
� Szemléletformáló kampányok
� Nyilvántartás és statisztika
� Független ellenőrzési rendszer szankciókkal



176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az 
épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról

� A tanúsítvány minőségellenőrzése

� 9/A. § (1) A tanúsító a tanúsítványt az építésügyet irányító 
miniszter által kidolgoztatott elektronikus program 
segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki segítségével állítja ki. A kiinduló adatok és a számszaki 
elõellenõrzést követõen a program egyedi tanúsítvány 
azonosító kódot generál. A tanúsító ezzel az azonosító 
kóddal ellátott tanúsítványt kap, amely a tanúsítvány 
hivatalos példányának minõsül.  A kiállított azonosító 
kóddal ellátott tanúsítvány automatikusan bekerül az 
Országos Építésügyi Nyilvántartásba.



176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az 
épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról

� A tanúsítvány minőségellenőrzése

� 9/A. § (2) A tanúsítvány utóellenőrzése során
� a) a megjelölt határoló szerkezetek és épületgépészeti rendszerek 

jellemzőinek megfelelő megállapítása, az energetikai 
minőségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény minőségtanúsítványban feltüntetett részeredmények és végeredmény 
igazolása, az ezek alapján megfogalmazott javaslat indokoltsága,

� b) a tanúsítványok alapadatainak szükség szerinti helyszíni megfelelő 
beazonosítása és a felhasznált adatok és a teljes számítás 
megfelelősége kerül ellenőrzésre.

� (3) A hivatalos tanúsítványok éves mennyiségének véletlenszerűen 
kiválasztott 2%-a esetében kell a (2) bekezdés a) pontja szerinti, és 
0,5%-a esetében kell a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzést 
elvégezni.



1997. évi LXXVIII. törvény az épített 
környezet alakításáról és védelméről

� 38/C. §240 A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 
független ellenőrzési rendszert működtet az energetikai 
tanúsítványok tekintetében. Ennek keretében 
jogszabályban meghatározott tartalmú ellenőrzés céljából 
évente véletlenszerűen kiválasztja a Nyilvántartásban 
rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak rendelkezésre álló összes energetikai tanúsítványnak 
kormányrendeletben meghatározott statisztikailag 
jelentős hányadát, és az ellenőrzések alapján a hatáskörrel 
rendelkező szervnél kezdeményezi a jogszabályban 
meghatározott hatósági intézkedéseket.



Háttér
� Jogszabályi szerint egy tanúsítvány hiteles, ha:

� a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.-be benyújtásra 
került

� HET számot kapott

� Tanúsítványok kiválasztása ellenőrzésre:
� Véletlenszerű kiválasztás (Lechner Lajos Tudásközpont)� Véletlenszerű kiválasztás (Lechner Lajos Tudásközpont)
� Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara irányítja
� 2,5% második szintű ellenőrzés: szakember átnézi a számítást 
� Ebből 0,5% (20%) harmadik szintű ellenőrzés: helyszíni szemle
� Évente kb.  2000 ellenőrzés
� Első félévben 1121, második félévben 1293 tanúsítvány 

ellenőrzése



Szervezet és működés

Épületenergetikai Tanúsítványokat 
Ellenőrző Testület 

Operatív Bizottság

szakmai titkár szervezeti titkárelnök

megyei koordinátor

Eljáró Eseti Bizottság 

megyei koordinátor

Eljáró Eseti Bizottság 

megyei koordinátor

Eljáró Eseti Bizottság 



Operatív bizottság feladatai
� Kapcsolattartás a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft.-

vel
� A megyei koordinátorokkal kapcsolatok tartása.
� A BPMK elnökségével kapcsolat tartása.
� A határidők betartatásával kapcsolatos ügyek intézése.
� Minőségbiztosítás.� Minőségbiztosítás.
� Jelentések készítése.
� A szélesebb szakmai kör tájékoztatása az ellenőrzések 

tapasztalatairól.
� Javaslat kidolgozása, ha indokolt.
� Esetleges fellebbezési ügyek intézése.
� Esetleges etikai-fegyelmi ügyek intézése



Az épületenergetikai tanúsítványok 
ellenőrzési rendje

� Ellenőrzésre kerülő tanúsítványok kiválasztása

� Eljáró Eseti Bizottság tagjainak kijelölése

� Összeférhetetlenség vizsgálata

� Szakmai vélemény kialakítása területi szinten

� Ellenőrzőlista kitöltése tanúsítványonként� Ellenőrzőlista kitöltése tanúsítványonként

� Ellenőrzőlista felülvizsgálata helyszíni ellenőrzéskor

� Összefoglaló jelentés készítése periódusonként

� Határozat

� Fellebbezés

� Összegző értékelés, javaslattétel, jelentéskészítés



Operatív Bizottság
� Elnök: Dr. Kajtár László
� Szakmai titkár: Dr. Csoknyai Tamás 
� Szervezési titkár: Dr. Ronkay Ferenc 
�

� Tagok:
� Baumann Mihály� Baumann Mihály
� Bocsák István 
� Cservenyák Gábor 
� Dr. Emhő László, 
� Fogarasy Andrea 
� Dr. Magyar Zoltán,
� Dr. Osztroluczky Miklós 



Épületenergetikai Tanúsítványokat 
Ellenőrző Testület 

17 fő + megyei 
koordinátorok

� Dr. Bánhidi László 

� Baumann Mihály

� Bocsák István 

� Fritz Péter
� Dr. Kajtár László

� Dr. Kontra Jenő, 

� Dr. Magyar Zoltán

� Dr. Osztroluczky
� Bocsák István 

� Cservenyák Gábor 

� Dr. Csoknyai Tamás 

� Dr. Emhő László, 

� Fogarasy Andrea 

� Dr. Osztroluczky
Miklós 

� Dr. Ronkay Ferenc 

� Dr. Zöld András 

� Dr. Zsebik Albin



Területi koordinátorok

Megyék Megyei Koordinátor; Körzeti

Baranya Megyei Mérnöki Kamara
Baumann Mihály

02-0031

Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara

Borzai Attila 

03-0421

Békés Megyei Mérnöki Kamara

Varga István 

04-0053

Michnyóczki Nándor 

05-1627, 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara

05-1627, 

05-51291

Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

Ács Zoltán Tibor

06-0217   

06-60866

Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Téglás Zoltán

07-0948

Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara

Horváth Gábor

08-1007   

08-6734

Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

Szilágyi Sándor

09-0488



Heves Megyei Mérnöki Kamara

Vankó László

10-0134

Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara

Csóka Gyula

11-0114 , 11-5195

Nógrád Megyei Mérnöki Kamara

Valent József

12-0127

Somogy Megyei Mérnöki Kamara

Sápi Károly

14-0028, 14-50441

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara

Nagylucskay László

15-0235

Területi koordinátorok

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara 15-0235

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara

Miskolczi Sándor

16-0571

Tolna Megyei Mérnöki Kamara

Solti János

17-0606

Vas Megyei Mérnöki Kamara

Puklerné Kovács Erika

18-0483

Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Rakonczai Pál

Zala Megyei Mérnöki Kamara

Kelemen László

20-0201 ,20-50278



Területi koordinátorok

BPMK                           Budapest + Pest Megye

1. körz:  Varga Balázs;

2. körz: Dr. Csoknyai István; 

01-0823;   

3. körz: Fritz Péter; 

06-0400;   

4. Körz: Daku Tivadar; 

16-0656; 

5. körz: Fogarasy Andrea;

01-1670;
BPMK                           Budapest + Pest Megye

6. körz: Koncz György;    

01-3647;

7. körz: Dr. Emhő László; 

13-0219;   

8. körz: Bocsák István;  

13-0219;    

9. körz: Dr. Csoknyai Tamás  

01-14521 és 

Baumann Mihály



Tanúsítványok feltöltése az e-tanúsítási rendszerbe

2,5% kiválasztása és elküldése a BPMK-hoz

2,5% irodai ellenőrzése 

0,5% helyszíni ellenőrzése 

Féléves ciklusban

Véletlenszerűen, 
Lechner Lajos 
Tudásközpont

Megyei szinten

Kiválasztás az irodai 
ellenőrzés alapján

Központi elektronikus 

Ellenőrzési 
folyamat

Adatbázisba rendezés

Statisztikai kiértékelés Tanúsítók értékelése

Határozathozatal,  jelentéskészítés, javaslattétel

Központi elektronikus 
rszr

Tájékoztatás Fellebbezési 
ügyek 

intézése

Minőségbiztosítás



2. Ellenőrzőlista2. Ellenőrzőlista



Ellenőrzőlista

� Kötött excel tábla beépített válaszokkal (legördülő 
menük)

� Összesen kb. 90 kitöltendő mező

� Felépítés:
� Ellenőrzés azonosításEllenőrzés azonosítás

� Összegző értékelés

� Tanúsítvány azonosító adatai

� Ellenőrzést megalapozó információk

� Fő számítási eredmények értékelése

� Számítási részletek ellenőrzése

� Helyszíni szemle esetén kitöltendő mezők

















Összegző értékelés (ellenőrzőlista)
� Választható opciók:

� A tanúsítvány elfogadható, az esetleges hibák legfeljebb egy 
kategóriányi eltérést eredményeznek (nem indokolt, hogy 
ellenőrzésre kerüljön az alapadatok helyszíni megfelelő beazonosítása, 
és a felhasznált adatok, valamint a teljes számítás megfelelősége).

� A tanúsítvány nehezen értékelhető. Indokolt, hogy ellenőrzésre 
kerüljön az alapadatok helyszíni megfelelő beazonosítása, és a 
felhasznált adatok, valamint a teljes számítás megfelelősége. 
kerüljön az alapadatok helyszíni megfelelő beazonosítása, és a 
felhasznált adatok, valamint a teljes számítás megfelelősége. 
HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS JAVASOLT!

� A tanúsítvány nem felel meg, a hiba vélhetően legalább két 
kategóriányi eltérést jelenthet (a "B" és  a "C" kategória egy sávnak 
tekinthető) vagy a tanúsítvány értékelhetetlen.

� A tanúsítvány nem felel meg, rosszhiszeműség esete valószínűsíthető.

� Indoklás szükséges.



3. Statisztikák3. Statisztikák



Területi megoszlás

� Közép - Magyarországi Régió: 46%, ebből
� Budapest: 78% (6 körzet)

� Pest megye: 22% (2 körzet)

� Többi régió: 54%, ebből
� Borsod – Abaúj - Zemplén megye: 10 %,

Győr – Moson - Sopron megye: 9 %� Győr – Moson - Sopron megye: 9 %

� Fejér megye: 8 %

� Többi 12 megye: 4 – 7 % 

� Heves megye: 3%

� Komárom-Esztergom megye: 3 %

� Nógrád megye: 1 %



Megoszlás energetikai kategória szerint
Energetikai 
minősítési 

osztály

Előfordulási 
arányok az 

átadott 
tanúsítványokn

ál
%

A+ 2,2
A 9,1
B 15,0
C 5,5
D 12,6D 12,6
E 16,1
F 18,9
G 14,8
H 4,6
I 1,2

Összesen 100,0



Összegző értékelések tapasztalatai

� Hibátlan tanúsítás a tanúsítványok nagyon kis részében

� Rosszhiszeműség a tanúsítványok nagyon kis részében

� Kisebb számítási hibák a tanúsítványok jelentős részében

� Értékelhetetlen tanúsítvány adathiány miatt - a 
tanúsítványok kis részébentanúsítványok kis részében

� Elfogadhatatlan mértékű hibák a tanúsítványok kis 
részében

� Jelentős eltérés megyénként



A tanúsítvány 
elfogadható, az esetleges 

hibák legfeljebb egy 

A tanúsítvány nehezen 
értékelhető. 

Indokolt, hogy 
ellenőrzésre kerüljön az 

alapadatok helyszíni 
megfelelő 

beazonosítása, és a 
felhasznált 

adatok, valamint a teljes 
számítás megfelelősége. 

HELYSZÍNI 
ELLENŐRZÉS 

JAVASOLT!
11%

A tanúsítvány nem felel 
meg, a hiba vélhetően 

legalább két kategóriányi 
eltérést jelenthet (a "B" 
és  a "C" kategória egy 
sávnak tekinthető) vagy 

a tanúsítvány 
értékelhetetlen.

6%

A tanúsítvány nem felel 
meg, rosszhiszeműség 
esete valószínűsíthető.

3%

Összegző értékelés

hibák legfeljebb egy 
kategóriányi eltérést 
eredményeznek (nem 

indokolt, hogy 
ellenőrzésre kerüljön az 

alapadatok helyszíni 
megfelelő 

beazonosítása, és a 
felhasznált 

adatok, valamint a teljes 
számítás megfelelőség...

80%



irodaépület
3%

oktatási épület
1%

egyéb:
8%

Épület rendeltetése

lakó- és 
szállásjellegű

88%



egész épület
39%

Egész épület vagy épületrész / lakóegység?

épületrész / 
lakóegység

61%



nem
38%

A feltöltött fotó alkalmas arra, hogy az 
épületről véleményt alkossunk?

igen 
62%

38%



nem
10%

Részletes számítási melléklet található?

igen 
90%



cím a 
térinformatikai 

rendszerben nem 
található vagy nem 

egyértelmű
12%

Az épület térinformatikai rendszerben (pl. 
maps.google.com) beazonosítható?

igen 
83%

helyszíni szemle 
történt, nem 
vizsgáltam

5%



fel van 
töltve, teljes, de 
jelentős hibák 

valószínűsíthetők
1%

fel van 
töltve, hiányos

11%

nincs feltöltve
0%

A tanúsítvány 1. oldalának értékelése

fel van 
töltve, teljes, megfe

lelő
73%

fel van 
töltve, teljes, de 

kisebb hibák 
valószínűsíthetők

15%



fel van 
töltve, teljes, de 
jelentős hibák 

valószínűsíthetők

fel van 
töltve, hiányos

9%

nincs feltöltve
7%

A részletes számítási melléklet általános 
értékelése

fel van 
töltve, teljes, megfe

lelő
65%

fel van 
töltve, teljes, de 

kisebb hibák 
valószínűsíthetők

17%

valószínűsíthetők
2%



nagyon eltér a 

nem 
megállapítható / 
nincs kitöltve

4%

nem értelmezhető
1%

Összesített energetikai jellemző 

reális
62%

kissé eltér a 
reálistól

29%

nagyon eltér a 
reálistól

4%



nagyon eltér a 

nem 
megállapítható / 
nincs kitöltve

3%

nem értelmezhető
2%

Energetikai kategóriába sorolás

reális
68%

kissé eltér a 
reálistól

23%

nagyon eltér a 
reálistól

4%



nem

részben (kisebb 
problémák)

10%

részben 
(komolyabb 
problémák)

3% nem állapítható 
meg
0%

Tervezési alapadatok megállapíthatók?

igen
78%

nem
9%



részben (kisebb 
problémák)

0%

részben 
(komolyabb 
problémák)

0%

nem állapítható 
meg
14%

Az összfelületben helyesen van figyelembe véve minden felület, azaz 
a fűtött teret határoló összes felület került kiszámításra (köztük a 

talajjal határos, a szomszédos fűtött épületekkel határos és a fűtetlen 
terekkel határos felületek)?

igen
73%

nem
13%

0%



igen
35%

nem értelmezhető
14%

A fűtetlen terekkel határos szerkezetenél 
alkalmazott-e hőmérsékleti korrekciót?

nem
11%

nem állapítható 
meg
40%



nem
13%

nem állapítható 
meg
7%

Légcsereszám helyesen van megállapítva? (Nem 
légtömör (régi) nyílászárók esetén lényegesen 

nagyobb érték a reális, mint a rendeletben 
megadott értékek.)

igen
80%

13%



nem
12%

nem állapítható 
meg
7%

nem értelmezhető
2%

Szakaszos üzem korrekciós értéket használta-
e, értéke helyes (régi rendszereknél értéke 1,0)? 

igen
79%

nem
12%



Tanúsítók értékelése

NÉV

Kamarai

szám

ellenőrzött megfelel 1 kategóriányi

hiba

nehezen

értékelhető

2 kategóriányi

hiba

38 13 10 5 8
35 25 1 7 0
21 18 1 2 0
18 16 2 0 018 16 2 0 0
16 12 2 2 0
15 11 2 0 0
14 4 0 5 0
12 12 0 0 0
11 8 3 0 0
10 10 0 0 0



nem
2%

A tanúsító és a jogosultsági szám szerepel az 
MMK vagy az MÉK kamarai adatbázisban?

igen 
98%



25

19
18

5
3 3 3

6
5

5

10

15

20

25

30

Tanúsítók megoszlása (legalább 4 ellenőrzött tanúsítás esetén)

tanúsítók száma

tanúsítók száma súlyos hibákkal

3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1

2
0 0

2
0 0 0

1
0 0

1
0 0 0

0

5



24%

11%

28%

67%

100% 100%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Súlyos hibák aránya (legalább 4 ellenőrzött tanúsítás esetén)

min. 18 
tanúsítvány

1 tanúsítvány3-5 tanúsítvány

11%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%

20%



Szankciók
� A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 44. § (5) pontja a 

következőket mondja ki: 
� „A területi kamara titkára megtiltja a szakmagyakorlási 

tevékenység folytatását és ezzel egyidejűleg törli a 
tevékenységet folytató szakmagyakorlót a névjegyzékből, ha… 
i) ha az 176/2008 (VI. 30.) kormány rendelet 9/A. §-a szerinti 
ellenőrzés során a független ellenőrző szervezet megállapítja, 
hogy az energetikai tanúsító tanúsítvány két besorolással eltér hogy az energetikai tanúsító tanúsítvány két besorolással eltér 
a tényleges értéktől.

� 45. § (2) Ha a szakmagyakorlási tevékenység folytatásának 
megtiltására és ezzel egyidejűleg a névjegyzékből való törlésre 
a 44. § (5) bekezdés e), f) és i) pontja alapján került sor, a 
szakmagyakorlási tevékenységet végző személy a határozat 
jogerőre emelkedésétől számított három éven belül a 
névjegyzékbe nem vehető fel.”



4. Típushibák4. Típushibák



Típushibák
� A/V arány helytelen megállapítása
� Egyes határoló szerkezetek kimaradnak a számításból
� Hőátadási tényezők téves felvétele
� Légcsereszám hibás megállapítása
� Primer energia tényezők helytelen megállapítása
� 2012-es módosítások figyelmen kívül hagyása� 2012-es módosítások figyelmen kívül hagyása
� Belső hőmérséklet előírttól eltérő felvétele
� Szigma (szakaszos fűtés korrekció)
� Elemen belüli hőhidakat nem veszik figyelembe
� Gépészeti rendszeralapterület téves értelmezése
� Számítási részletek kritikus mértékű hiánya
� Gyanú, hogy a tanúsító nem az épületet tanúsította



A/V arány

� Lakóegység tanúsításakor az egész épület A/V-je alapján 
kell számolni

� Az A/V-be minden, a fűtött teret határoló felület 
beleszámít

� Belső oldalon mért felületekkel kell számolni



Hőátadási tényezők téves felvétele



Légcsereszám hibás megállapítása

� 2006-os TNM rendelet csak új épületekre vonatkozik

� n=0,5/h csak új épületekre alkalmazható!

� 2014-es módosítás kezeli a problémát



Primer energia tényezők helytelen 
megállapítása

� TNM rendelet 2012-ben módosult

� TNM rendelet 2014.  április 6-tól ismét módosult

� Elsősorban a távfűtést érinti



Belső hőmérséklet előírttól eltérő felvétele

� A belső hőmérsékletet lakó, oktatási és irodaépületek 
esetén 20 C-ra kell felvenni

� Fogyasztófüggetlenség elve

� 20 C-tól való eltérés csak egyéb rendeltetésű épületek 
esetén



Szigma (szakaszos fűtés korrekció)

� 2006-os TNM rendelet csak új épületekre vonatkozik

� 0,9 (0,8) csak új épületekre alkalmazható vagy ahol a 
programozott fűtés megoldott!

� 2014-es módosítás kezeli a problémát



Elemen belüli hőhidakat nem veszik 
figyelembe

� Dübelek, szarufák, pillérek, vasalatok hatása

� U-érték követelménybe beszámít

� Szendvicspanelok U-értéke, hőhídjai



Gépészeti rendszeralapterület téves 
értelmezése

� A gépészeti rendszeralapterület nem feltétlenül azonos a 
nettó fűtött alapterülettel:
� Helyiségfűtés esetén a helyiségméret

� Lakásfűtés esetén a lakásméret

� Épületközponti fűtés / távfűtés esetén az épület összes nettó 
fűtött alapterületefűtött alapterülete



5. Javaslatok5. Javaslatok



Észrevételek az e-tanúsítással, internetes 
feltöltéssel kapcsolatban
� Épületrész tanúsítása esetén az egész épület A, V-je adandó meg. Ha az AN-t

nem az egész épületre adjuk meg hibajelzés. Egész épület AN megadása 
értelmetlen.

� A saját energetikai rendszerből származó nyereségáram megadására nincs 
lehetőség

� Nincs lehetőség hibásan feltöltött tanúsítványok korrigálására, 
érvénytelenítésére

� Javasoljuk, hogy az e-tanúsítási rendszerben több alátámasztó dokumentum 
file-t is fel lehessen tölteni (pdf-től eltérő formátumot is, pl. xls file-t, 
Javasoljuk, hogy az e-tanúsítási rendszerben több alátámasztó dokumentum 
file-t is fel lehessen tölteni (pdf-től eltérő formátumot is, pl. xls file-t, 
tetszőleges szoftver adatfile-t).

� Javasoljuk, hogy az épületfotó feltöltése legyen kötelező. Homlokzati kép 
feltöltése nélkül is fel lehet tölteni tanúsítványt (ez jellemzően az 
xml forrásos feltöltés esetén igaz). Célszerű lenne több (3-4) fotó 
feltöltését is lehetővé tenni.

� A központi szerverre való feltöltés során azt tapasztaltuk, hogy a feltöltött 
pdf fájl fekvő elrendezéséből, a feltöltés után az alkalmazás egy álló 
elrendezésű pdf fájlt generál, aminek az a következménye, hogy a lap fele 
nem látható.



Jogszabályi korrekcióra vonatkozó 
észrevételek

� Tanúsítvány alátámasztó munkarészére vonatkozó 
jogszabályi melléklet átdolgozása

� A számítási melléklet adattartalmának xml formátumban 
történő feltöltésének előírása a tanúsítvány fő adataihoz 
hasonlóan

� Szoftver akkreditáció� Szoftver akkreditáció
� A primer-energia tényezők következménye, hogy 

lepusztult panelépületek „A” energetikai minősítést 
kapnak

� Indokolt lenne a „gyanús” tanúsítók kiemelt ellenőrzése:
� Már ellenőrzött tanúsítványok gyanúsak
� Rendkívül alacsony áron hirdeti magát



Jogszabályi korrekcióra vonatkozó 
észrevételek

� Pontosítani kellene a számítási melléklettel szemben 
támasztott elvárásokat

� Fotó feltöltése legyen kötelező

� Követelmények megfogalmazása a korszerűsítési 
javaslatokkal kapcsolatban figyelembe véve a kapcsolódó 
munkaigényt munkaigényt 

� A jogosultsági vizsga letétele óta történt 
jogszabálymódosítások számonkérésének problémája



Javaslat a szankciók módosítására
� A 3 éves eltiltás: 

� ha a tanúsító esetén legalább háromszor fordul elő minimum két kategóriányi hiba, 

� amelyek ellenőrzésében legalább két ellenőr részt vett egymástól függetlenül.

� Amennyiben csak egy ellenőr marasztalta el a tanúsítványokat, akkor legalább az egyik 
tanúsítvány eredményét egy másik ellenőrrel is igazoltatni kell. 

� Köztes szankcionálási szint:
� ha a legalább kétszer fordul elő legalább két kategóriányi hibaha a legalább kétszer fordul elő legalább két kategóriányi hiba

� jogosultság felfüggesztése a tanúsítói vizsga ismételt letételéig (a két hiba elévülése nélkül.)

� hiányos melléklettel rendelkező értékelhetetlen tanúsítványok azonos súlyú 
szankcionálása

� Opció: Pontozásos rendszer (Portugál példa) 

� a hibák előfordulását összegezve kell kezelni legalább két évre 
visszamenőleg



Elszámolható tanúsítási díj

� A jogszabályban szereplő 2x5.500 Ft-os lakásonként 
elszámolható tanúsítási díj aránytalan

� Javasoljuk a tanúsítási díj plafonjának törlését

� vagy a díjtételek munkaigénnyel való arányosítását 
� a díjhoz rendelt tevékenység pontosításával, a díjhoz rendelt tevékenység pontosításával, 

� differenciáltan lakásokra és családi házakra

� Egy lakás korrekt tanúsításának reális munkaigénye 
minimum egy munkanap, összetettebb geometriák (családi 
házak esetén) több, mint két munkanap is lehet. 

� reális ár családi házakra 30.000-50.000 Ft+ÁFA, lakások 
esetén 20.000-30.000 Ft+ÁFA.



Több szintű minősítés
� Tekintettel arra, hogy egyes kedvező primer tényezők 

nagyon jó besorolást eredményeznek egy nyilvánvalóan 
rossz energetikai minőségű épületben és ez nyilvánvalóan 
rontja a felhasználók szemében a tanúsítványok hitelét 
javasoljuk a tanúsítványokban többféle értékelési 
szempont egyenlő súllyal való alkalmazását.  

� A szóba jöhető besorolási kritériumok: � A szóba jöhető besorolási kritériumok: 
� fajlagos hőveszteségtényező vagy nettó fűtési hőigény (a döntés 

további mérlegelést igényel)
� fajlagos CO2 emisszió
� összesített energetikai jellemző (ennek feltétlenül meg kell 

maradni)
� Végső fajlagos energiafelhasználások feltüntetése is 

energianemenként (pl. fajlagos gáz-, hő-, tüzifa-, villamos 
energiafelhasználás).



Javaslat a részletes számítási melléklet 
kötelező tartalmára
� Egyvonalas rajzok a tanúsított objektumról (minimum: alaprajzok a főbb méretek és a nyílászárók 

feltüntetésével, ajánlott: jellemző metszetek)
� fotók (minimum: 2-3 fotó a különböző homlokzatokról (lakás esetén az épületről), ajánlott: fotók a 

főbb gépészeti elemekről (kazán, termosztatikus szelep, termosztát, tároló, napkollektor)
� Nettó fűtött alapterület 
� Fütött térfogat (lakás és egész épület)
� Összes hűlő felület (lakás tanúsítás esetén az egész épületre)
� Valamennyi fűtött térfogatott határoló szerkezetre: 

� rétegrend (rétegvastagság, hővezetési tényező, légrétegeknél hőellenállás)
� belső oldalon mért felület� belső oldalon mért felület
� külső és belső oldali hőátadási tényező
� hőátbocsátási tényező
� hőátbocsátási tényező követelményértéke
� elemen belüli hőhidak okozta növekmény
� egyszerűsített hőhídszámítás esetén a hőhídkorrekciós értékek
� részletes hőhídszámítás esetén vonalmenti hőátbocsátási tényezők és hőhíd hosszak
� nyílászárók esetén: Aw, Uw, tájolásonként: AÜ, Ug, g, gnyár, benapozottság télen, novemberben (csak részletes), 

nyáron
� fűtetlen tér hatását kifejező korrekciós tényezők
� talajjal érintkező, fűtött teret határoló szerkezetek esetén szintkülönbség, hőellenállás/hőátbocsátási tényező, 

lineáris hőátbocsátási tényező, mértékadó hossz (vagy az MSZ EN ISO 13370 szabvány módszertanában leírt 
tényezők)



Javaslat a részletes számítási melléklet 
kötelező tartalmára
� Direkt sugárzási nyereségek novemberben (csak részletes), télen, nyáron 

tájolásonként és összesítve
� Benapozás vizsgálat (nem kötelező)
� Indirekt sugárzási nyereségek
� Nyári átlagos túlmelegedés
� Légcsereszám télen/nyáron, használati időben/használati időn 

kívül/átlagosan, gépi/természetes, tömítetlenségből származó légcsere
� Belső hőterhelés� Belső hőterhelés
� Egyensúlyi hőmérsékletkülönbség, fűtési hőfokhíd, fűtési idény hossza (csak 

részletes)
� Fajlagos hőveszteség tényező
� Fajlagos hőveszteség tényező követelményértéke
� Szakaszos fűtés korrekciós szorzó
� Belső hőmérséklet (csak részletes módszer vagy egyéb funkció esetén)
� Nettó fajlagos fűtési hőigény alkalmazott képlete, értéke (qF)
� Fűtési rendszeralapterület



Javaslat a részletes számítási melléklet 
kötelező tartalmára
� HMV rendszeralapterület
� Primer energia tényezők
� Fűtés primer energiaigénye az egyes tagok és tényezők tételes bontásával (értékek és az értékeket 

meghatározó tulajdonságok szövegesen, pl. szállítási veszteség: elosztóvezetékek a fűtött 
térben, hőfoklépcső 55/45, qfv=…kWh/m2év)

� HMV primer energiaigénye az egyes tagok és tényezők tételes bontásával (értékek és az értékeket 
meghatározó tulajdonságok szövegesen)

� Szellőzési rendszer nettó éves hőigénye az egyes tagok és tényezők tételes bontásával (értékek)
� Ventillátorok éves villamos energiaigénye az egyes tagok és tényezők tételes bontásával (értékek)
� A légtechnikai rendszer primer energiaigénye az egyes tagok és tényezők tételes bontásával (értékek � A légtechnikai rendszer primer energiaigénye az egyes tagok és tényezők tételes bontásával (értékek 

és az értékeket meghatározó tulajdonságok szövegesen)
� Nettó hűtési energiaigény, hűtési napok száma
� A gépi hűtés fajlagos éves primer energiaigénye az egyes tagok és tényezők tételes bontásával 

(értékek)
� A beépített világítás fajlagos éves primer energiaigénye az egyes tényezők tételes bontásával 

(értékek)
� Az épület energetikai rendszereiből származó nyereségáramok
� Kiegészítő energiatermelő rendszerek (pl. napkollektorok, napelemek) esetén az alfa értékét igazoló 

számítás
� Összesített energetikai jelemző követelményértéke
� Egyéb funkciójú épület esetén a referencia épület adatai



Összefoglalás

� Rövidtávú cél a szakma hitelét aláásó tanúsítói magatartás 
megszüntetése

� Hosszú távú cél a tanúsítványok minőségének általános 
javítása visszajelzésekkel, folyamatos tájékoztatással, 
rendszerszintű javaslatokkal

Ennek elsődleges fóruma az MMK Épületenergetikai � Ennek elsődleges fóruma az MMK Épületenergetikai 
Szakosztály lesz

� Az ellenőrzés rendje kialakult, a két féléves próbaüzem 
lezárult

� A tárgyidőszakot megelőző ellenőrzőlista nyilvánosságra 
hozható, ahhoz képest kisebb változások lehetségesek



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


