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e-tanúsítás v2.1.0 verzió (2016.01.04.) 

A 2016.01.01.-től hatályos jogszabályváltozások miatt jelentősen változtak az e-tanúsítás alkalmazásba beépített 

szabályok.  

A legfontosabb változások: 

 A tanúsítás 3 féle módszerrel történhet:  

o Teljes épület, számítással  

o Épületrész, számítással  

o Teljes épület, méréssel   

 Az xml file szerkezete több új adatmezővel és egy opcionális táblázattal bővült.  

 A web-es adatfelviteli oldal „fejezeteinek” sorrendje a következőre változott: 

 Tanúsító szakember adatai és a Tanúsítási szolgáltatást nyújtó szervezet adatai (továbbra is a program tölti ki) 

 A tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység adatai 

 Alátámasztó munkarész kiemelt adatai  

 Energetikai adatok 

 Megrendelő adatai 

 Egyéb 

 Tanúsító által készített alátámasztó munkarész csatolása. 

 A tanúsítás módszerétől függően az „Alátámasztó munkarész kiemelt adatai” fejezet tartalma különböző lesz. A fejezet 

több új adatelemet is tartalmaz. 

Az adatfelviteli felületről és a szakmai ellenőrzési szabályokról részletes tájékoztató tölthető le a főoldalról. 

Az új xml szerkezet definíciója szintén letölthető a főoldalról. 

 

Kisebb változások az e-tanúsítás v1.8.3 verzióban (2015.11.04) 

Az e-tanúsítás alkalmazás új elérési címe: https://entan.e-epites.hu 

Változott a file feltöltést megvalósító funkciók technológiája: a korábbi „flash „ alapú megoldást „native html5” 

megoldás váltotta fel. 

A Tanúsítói profil karbantartása oldalon új adatmezőt vezettünk be: a jogosultsági számot kiadó kamara rövid neve 

(listából választható). A kamara rövid neve a tanúsítvány borítólapon a tanúsító jogosultsági száma mellett 

zárójelben lesz olvasható. 

 

Kisebb változás az e-tanúsítás v1.7.7 verzióban (2015.02.11.) 

Az „Épület vagy önálló rendeltetési egység funkciója” statisztikai célú adat értékkészlete az adatrögzítő felületen és 

az xml-ben is két új értékkel bővült: „mezőgazdasági” és „műhely”. 

A 7/2006 TNM rendelet 4/A § miatt a program lehetőséget ad arra, hogy mezőgazdasági, ipari vagy műhely funkciójú 

épület esetében a „Fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke” adatot a tanúsító ne adja meg számszerűen. 

Ennek érdekében a felületen a „...nem releváns” opciót jelölheti meg, illetve az xml file-ba a számérték helyére a 

„nem releváns” szöveget írhatja. Ebben az esetben a tanúsítvány borítólapon a „Fajlagos hőveszteségtényező a 

követelményérték százalékában” értéke szintén „nem releváns” lesz. 

 

Kisebb változás az e-tanúsítás v1.7.5 verzióban (2014.03.27.) 

Felhasználói észrevételek alapján az „Egyéb” rendeltetésű építmények esetében a meleg víz, a gépi hűtés és a 

világítás primer energiaigénye felső korlátját a programban megnöveltük. 

 

Változások és újdonságok az e-tanúsítás v1.7.3 verzióban (2014.02.13.) 

A 2013 év második félévben használt 1.6.5 verzióhoz képest számos, a tanúsítók által gyakran igényelt funkcióval 

bővült az e-tanúsítás alkalmazás: 

https://entan.e-epites.hu/
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 lehetőség van külföldi megrendelő címének rögzítésére, 

 lehetőség van energetikai nyereség rögzítésére, 

 az összesített energetikai jellemző rögzítése nem szükséges, a program számolja és jelzi ki. 

  Lehetőség van a hibásan vagy feleslegesen feltöltött tanúsítványok sztornójára (érvénytelennek jelzés). 

Az alkalmazásban hat új, statisztikai célú adatot vezettünk be, melynek kitöltése opcionális, de a nyilvántartás 

értékét az egész szakterület számára növeli. A statisztikai célú adatok neve és értékkészlete: 

 A tanúsítás tárgya: Egész épület /Önálló rendeltetési egység 

 Építési technológia: hagyományos (tégla) / előregyártott (panel) / könnyűszerkezetes / egyéb, vegyes 

 Építés éve: évszám 

 Legutóbbi felújítás éve: évszám 

 Épület vagy rendeltetési egység funkciója: egészségügyi és szociális /honvédelmi/igazgatási/ipari/iroda/stb. 

 Megújuló energia felhasználás: nincs, napenergia, szélenergia, geotermikus, szerves anyag, hőszivattyú, kombinált, 

egyéb. (1 vagy több tétel is jelölhető) 

A web-es adatfelviteli felületen végzett módosításokkal párhuzamosan az xml file szerkezetet és feldolgozást is módosítottuk. 

 az xml beolvasás és feldolgozás funkciók a „régi” és az „új” xml szerkezetet egyaránt kezelik. 

 az új xml szerkezetet az e-épites portálon közöljük: e-építés portál főoldal, Szakmai tudástár, Energetikai tanúsítás, 

Általános ismeretek: az oldal alján, a csatolmányok között. 

http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas (az oldal alján: csatolmányok) 

 

http://www.e-epites.hu/energetikai-tanusitas

