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e-tanúsítás, felhasználói leírás a nyilvánosság számára 

Az „e-tanúsítás” internetes elérésű országos hatáskörű, központi adatbázis alapú alkalmazás, az Országos Építésügyi 

Nyilvántartások része. 

 

 

Az energetikai tanúsítók ügyfélkapus azonosítást és regisztrációt követően az alkalmazás használatával töltik fel a 

nyilvántartásba a megrendelőik számára készített energetikai tanúsítványokat. Az alkalmazás ellenőrzi a 

tanúsítványok legfontosabb energetikai adatait, majd a tanúsítványhoz országosan egyedi azonosítót (HET szám) 

rendel és a tanúsítványhoz szabványos borítólapot generál. A tanúsítvány „mester példányát” a hiteles energetikai 

tanúsítványok nyilvántartása őrzi. 

A nyilvánosság (nem azonosított felhasználók) a hiteles energetikai tanúsítványok nyilvántartásából korlátozott 

tartalmú lekérdezéseket végezhetnek. 

A Tanúsítványok lekérdezése menüpontban az ingatlan címe vagy a tanúsítvány HET száma alapján a program közli a 

tanúsítvány(ok) lényeges adatait: HET szám, az ingatlan pontos címe, az ingatlan energetikai besorolása és a 

tanúsítvány kiállításának dátuma. A lekérdezés segítségével ellenőrizhető például, hogy egy adásvételi szerződésben 

szereplő HET szám a nyilvántartásban megtalálható-e és a tanúsítvány pontosan milyen címhez tartozik. Fontos 

tudni, hogy a tanúsítvány dokumentum (pdf) letöltése a nyilvánosság számára nem lehetséges. 

A tanúsítvány pótlap igénylés menüpont segítségével 2013. és 2015. között készült tanúsítványokhoz lehet az új 

energetikai besorolást tartalmazó pótlapot letölteni. Az így kapott pótlap csak az eredeti tanúsítvánnyal együtt 

érvényes! 

A statisztikai lekérdezések menüpontban az érdeklődők változatos összesítéseket kérdezhetnek le a az aktuális és a 

korábbi években feltöltött tanúsítványokról.  

A következő oldalakon képernyő másolatok segítségével mutatjuk be a nyilvánosság számára készült elérhető 

lekérdezések használatát. 
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Tanúsítványok lekérdezése: 

Szűrőparaméterek: település név és közterület neve.  

A lista a szűrőfeltételeknek megfelelő tanúsítványokat sorolja fel. 

 

 

Szűrőparaméterek: település név és helyrajzi szám (kezdete) 
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Tanúsítványok lekérdezése (folytatás): 

Szűrőparaméter: HET azonosító. (A HET azonosító mezőbe a HET számot vezető nullák nélkül írjuk be.) 

 

 

Tanúsítvány pótlap igénylés: 

 

Tanúsítvány pótlap igényléshez az eredeti tanúsítvány HET azonosítóját kell megadni, és válaszolni kell a robot-szűrő 

által feltett egyszerű számtani kérdésre. Az energetikai tanúsítvány pótlapot (pdf file) az e-tanúsítás alkalmazás 

automatikusan generálja: a pótlap pdf azonnal letölthető. A pótlap első oldala a tanúsítvány azonosító adatait és az 

ingatlan 2016 évi szabályok szerint energetikai besorolását tartalmazza. A pótlap második oldalán részletes 

tájékoztató olvasható. 

FONTOS: A pótlap kizárólag az eredeti energetikai tanúsítvány összesítő lappal és a hozzá tartozó alátámasztó 

munkarésszel együtt érvényes az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008.(VI.30) 

kormányrendelet 2016. január 1-től hatályos rendelkezései alapján. 
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Statisztikai lekérdezések, menü: 

 

 

Tanúsítványok száma: a táblázat a feltöltött tanúsítványok számát mutatja be évenként, megyénként.  

(A lekérdezés futása hosszú ideig tarthat!) 
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Tanúsított ingatlanok megoszlása,  

Alapértelmezett paraméterek: utolsó naptári év, megoszlás az ingatlan településének típusa szerint. 

 

 

7 féle lekérdezés típus közül választhatunk 
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A lekérdezések bármelyik épület típusra szűkíthetőek.: 

 

 

Paraméterek használatával: 2015 évben tanúsított budapesti irodák megoszlása energetikai besorolás szerint. 

 

 

 

 

 


