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Útmutató a távhőszolgáltatóknak az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006 (V.24) TNM 

rendelet 6/A § szerinti adatszolgáltatásához a Lechner Tudásközpont felé 

 

A Lechner Tudásközpont a távhőszolgáltatói adatszolgáltatás teljesítéséhez egységes űrlapot és kísérő levelet 

definiált, ami az e-epites honlap (www.e-epites.hu) Lakosság fül,  E-tanúsítás aloldaláról tölthető le: https://www.e-

epites.hu/e-tanusitas. 

 

Az űrlap Word szövegszerkesztő programmal tölthető ki. Az űrlap tartalma: 

 A távhőszolgáltató adatai: a szolgáltató rövid neve, teljes megnevezése, székhelyének címe és honlapjának 

elérési címe. 

 A távhőszolgáltatás egyes energetikai adatai településeként, hidraulikailag egységes távhőrendszerre 

vonatkozóan: táblázat, amely a távhőszolgáltató távhőrendszereit sorolja fel az alábbi adatokkal: 

o Település: a távhőszolgáltatás települése. (Budapest esetében a kerület megjelölése is!) 

o Távhőrendszer megnevezése: a hidraulikailag egységes távhőrendszer megnevezése. 

o Primer energia átalakítási tényező: a távhőszolgáltató által, az adatszolgáltatást megelőző év 

hőtermelési adatai alapján, a Rendelet 7. melléklet 1. pontja szerint számított adat. 

o Megújuló energia részarány: a távhőszolgáltató által, az adatszolgáltatást megelőző év hőtermelési 

adatai alapján, a Rendelet 7. melléklet 2. pontja szerint számított adat. 

Tehát minden egyes, a távhőszolgáltató által üzemeltetett hidraulikailag egységes távhőrendszer 1-1 sort kap 

a táblázatban. 

Ha a távhőszolgáltató egy településen belül több távhőrendszert is üzemeltet, akkor kérjük, hogy az űrlapot 

egészítse ki az érintett település(ek) vázlatos térképpel, amin bemutatja, hogy az egyes távhőrendszerek a 

településen mely területet fednek le. A vázlatos térképen a távhőrendszerekre annak nevével kell hivatkozni. 

 

A kísérő levél tartalmazza az adatszolgáltató szervezet teljes nevét, az adatszolgáltatásért felelős vezető nevét és az 

általa kijelölt kapcsolattartó munkatárs nevét és elérhetőségeit.  

 

Az adatszolgáltatás dokumentumait a Lechner Tudásközpont számára elektronikus formában, e-mail-ben kérjük 

megküldeni az e-tanúsítás alkalmazás helpdesk címére: entanhelpdesk@e-epites.hu.  

Az adatszolgáltatás dokumentumai: 

 a cégszerű aláírással ellátott kísérő levél elektronikus másolata, 

 a kitöltött űrlap pdf formátumban (vezetői aláríás lehetséges, de nem feltétlenül szükséges), 

 a kitöltött űrlap docx formátumban (a Lechner munkatársai számára, az adatrögzítés támogatására). 

 

Az entanhelpdesk@e-epites.hu e-mail cím mögött a Lechner Tudásközpont hibajegy kezelő rendszert üzemeltet, ahol 

az e-tanúsítás alkalmazással kapcsolatos külső bejelentéseket fogadja és feldolgozza. A hibajegy kezelő rendszer 

biztosítja az egyes bejelentések és a kapcsolódó esetleges további levélváltás biztos megőrzését úgy, hogy az 

témában illetékes valamennyi Lechneres munkatárs és vezető számára elérhető legyen. 

 

Az adatszolgáltatást teljesítő e-mail-el kapcsolatos formai kéréseink: 

 Az e-mail címzettje: entanhelpdesk@e-epites.hu 

 Az e-mail feladója: kérjük, hogy a kapcsolattartásra kijelölt munkatárs a levelet a saját céges e-mail címéről 

küldje, és a levél végén tüntesse fel a nevét és a telefonszámát is.  

 Az e-mail tárgya: „Távhőszolgáltatói adatok 2020 (RÖVID_NÉV)” [ahol a rövid név a távhőszolgáltató rövid 

neve] 

 Az e-mail csatolmányai az adatszolgáltatás 3 dokumentuma. 
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