
Energiatanúsítvány, lakás-zöldkártya 2012. január 1-tıl kötelezı! 

Az energiatanúsítvány az az új közokirat, amely megmutatja az épület energiafelhasználásának hatékonyságát. 

Az energiapazarlás, a hihetetlen főtési- és elektromos áram költségek, az energiaárak folyamatos, drasztikus 
növekedése, a környezetszennyezés fokozódása a legfelsıbb szinten is beavatkozásra késztette a döntéshozókat. 
 A Magyar Köztársaság kormánya emiatt két alapvetı jogszabályt alkotott: 

• Az épületek energetikai jellemzıinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM. rendeletet, amely 
a számítási módszereket egységesítette. 

• Az épületek energetikai jellemzıinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendeletet, amely a 
energetikai tanúsítás módszereit rendezte egységes szerkezetbe. 

• Az energiatanúsítvány kiállítását az Európai Unió 2002/91/EK EPBD irányelvével rendelte el és tette 
kötelezıvé a tagországok számára. 

2009. január 1. napját követıen a 176/2008 (XII.31.) Korm. rendelet hatálybalépésének köszönhetıen minden 
ezt követıen indult építésügyi engedélyeztetési eljárásban kiadott, jogerıs és végrehajtható építési engedéllyel 
megvalósuló új épület építésekor – legkésıbb a használatbavételi engedély benyújtásáig - el kell készíttetni az 
épület energetikai tanúsítványát.  

Miért jó az energiatanúsítvány, zöldkártya? 

• Azért jó, mert ha valaki ingatlant vesz, vagy elad, akkor tisztában lesz egy épület energiatakarékos, 
vagy energiapazarló adatairól, így sokkal megfontoltabb döntést tud hozni. 

• A zöld kártya iránymutatást ad az épület várható üzemeltetési költségeirıl. 
• Egyértelmően a rossz főtésrendszerrel, nem kielégítı hıszigeteléső épületeket lefelé, a jó minıségő 

épületeket felfelé fogja árazni, így egy korrektebb verseny tud kialakulni. 

Energiatanúsítványt kell készíttetni a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján: 

• új épület építése; 

• meglévı épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 

• ellenérték fejében történı tulajdon-átruházása, vagy 

• egy évet meghaladó bérbeadása; 

• 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterülető hatósági rendeltetéső, állami tulajdonú közhasználatú épület 
esetén. 

 
 Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

• az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterülető épületre; 

• az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre; 

• a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre; 

• a hitéleti rendeltetéső épületre; 

• a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (mőemlékileg 
védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévı épületre; 

• a mezıgazdasági rendeltetéső épületre; 

• azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belsı hınyereség a rendeltetésszerő 
használat idıtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a főtési idényben több mint hússzoros légcsere 
szükséges, illetve alakul ki; 

• a mőhely rendeltetéső épületre; 

• a levegıvel felfújt, vagy feszített – huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre. 



 

Nem kell tanúsítványt készíteni: 
• a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelızı tulajdon-átruházás esetén; 
• ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkezı tulajdonos szerez ellenérték fejében további 

tulajdonrészt; 
• az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) egy éves, vagy annál rövidebb idejő bérbeadása 

esetén. 
 

A tanúsítás szabályai: 
• A tanúsítvány elkészíttetésérıl az építtetı gondoskodik legkésıbb a használatbavételi engedélyezésig 

(bejelentésig). 
• Ellenérték fejében történı tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány elkészítésérıl a 

tulajdonos gondoskodik, és azt a szerzıdés megkötését megelızıen, de legkésıbb a szerzıdéskötésig a 
vevınek átadja, a bérlınek bemutatja. 

A tanúsítvány tartalmi követelményei: 

•  A tanúsítvány összefoglaló lapjához az építészeti-mőszaki, illetve a kivitelezési dokumentáció 
energetikai igazoló számítását csatolni kell. 

•  A tanúsítvány nem igazolja és nem helyettesíti az épületre elıírt másfajta követelmény teljesítését, és 
nem terjed ki gazdaságossági számítások, valamint költségvetés elkészítésére. 

Energia-megtakarításra irányuló javaslat: 

•  Ha az épület energetikai minıségi osztálya nem éri el a „C” kategóriát, akkor a tanúsítást megrendelı 
döntése szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-megtakarításra irányuló üzemviteli 
intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható energiahatékonyságot növelı, felújítási, 
korszerősítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot (a továbbiakban: javaslat) is tartalmaz. 

• A javaslat célja a tulajdonos tájékoztatása az energiahatékonyság növelésének lehetıségeirıl. A 
javaslatban foglaltak megvalósítása nem része a tanúsítványban foglalt tények igazolásának. 
 A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén 
hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen 
energetikai minıségi osztályba kerülhet. 

•  A javaslatnak az épület rendeltetését, mőszaki állapotát figyelembe vevı költséghatékony megoldásra 
kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is. 

A tanúsítvány érvényessége: 

• A tanúsítvány 10 évig érvényes. 

•  Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre vonatkozó jogszabályban meghatározott 
követelményérték megváltozik, akkor az épület energetikai minıségi osztályba sorolását ismételten el 
kell végezni. 

A tanúsítást végzı 

•  E rendelet szerinti tanúsítási tevékenységet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, 
valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Jr.), illetve az építési mőszaki ellenıri, valamint a felelıs mőszaki vezetıi 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Émer.) elıírásainak megfelelı felsıfokú szakirányú végzettséggel rendelkezı 
szakmagyakorló (a továbbiakban: tanúsító) végezheti, ha a Jr., illetve az Émer. elıírásai szerint 
teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. E szabály alól 
felmentés nem adható. 



•  A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a 
megbízónak történı átadástól számított 10 évig megırzi. 

 

A tanúsítás költségei: 

•  A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idı 
alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint. Ezen 
igényt – díjjegyzékkel – a szerzıdéskötéskor és a tanúsítás elkészítésekor, átadásakor érvényesíteni 
kell. 

•  Önálló rendeltetési egységnél (lakásnál) a tanúsítás elszámolható idıigénye legfeljebb 2 munkaóra. 

•  A díjjegyzékben részletezni kell a tanúsítási tevékenységre fordított idıt és az óradíjat, a költségtérítést 
és az ezeket terhelı általános forgalmi adó összegét. 

•  A tanúsító költségként csak az utazással, illetıleg a szemlével, a fényképezéssel, felméréssel, valamint 
a fénymásolással járó szükséges és igazolt készkiadásait számíthatja fel. A tanúsító a számlával nem 
igazolható, de szükségszerően felmerülı költségeinek (posta, telefon, irodaszer, stb.) fedezésére 
költségátalányt is megállapíthat, amely legfeljebb a díj 10%-a lehet. 

• Az utazással eltöltött idı óradíja nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át. 

•  Kivételes esetben a meghatározottnál magasabb összegő óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási 
tevékenység hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális mőszeres 
vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felsı határa az alapdíj két és félszerese lehet. 

•  A tanúsító a tanúsítási tevékenység során köteles költségkímélı megoldásokat alkalmazni. 

 
Az energetikai minıség szerinti besorolás:  

 

 

A tanúsítvány elkészítéséhez a következı dokumentumok másolata szükséges:  

• alaprajzok , mőszaki leírás, metszetek, homlokzati rajzok  
• energetikai igazoló számítás  
• épületgépészeti dokumentáció (ha van), vagy a gépészeti berendezések 

mőszaki paramétereinek leírása 
•  nyílászárók hıtechnikai jellemzıinek megadása, amennyiben eltér a 

tervezettıl 
• felelıs mőszaki vezetı nyilatkozata  
•  jogerıs építési engedély 
•  külsı, belsı fotók az épületrıl, nyílászárókról, épületgépészeti 

berendezésekrıl  


