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ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 
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az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos
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az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 
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az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 
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az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 
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épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely
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zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 
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az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 
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épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 
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Tájékoztató
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 
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épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 
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épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 
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épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 
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Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely
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Tájékoztató
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

Az Energetikai tanúsítvány a tanúsítani kívánt ingatlan 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.
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Tájékoztató
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

ingatlan 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.
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 az el
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Tájékoztató
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

ingatlan 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.

a legelső és a második 

az el

ban 

határozott intervallumon belül:

Tájékoztató
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

ingatlan 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.

a legelső és a második 

az el

 is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

Tájékoztató
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

ingatlan 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.

és a második 

az el

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

 

Tájékoztató 
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

ingatlan 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.

és a második 

ső

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

 

 
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

ingatlan 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyaszt

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.

és a második 

ső 

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

 

 
az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

ingatlan valós 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

épület, lakás önmagához viszonyított éves energiafogyasztását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba.

és a második 

 és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

 

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

valós 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

hogy mely szempontok alapján kerül az ingatlan besorolásba. 

és a második 

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

valós 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

 

és a második 

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

valós 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

és a második 

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

E

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

valós 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

és a második 

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

E-

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

valós 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

és a második 

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

-mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

valós állapotá

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

és a második oldalon láthatóak.

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

állapotá

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

állapotá

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

és második

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

állapotá

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

Az energiatanúsítvány tehát az az új közokirat, amely 

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

és második 

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

állapotá

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

 megmutatja az épület 

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

 oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

állapotá

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

állapotát vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

energiafelhasználásának hatékonyságát, azaz hogy a ház energiatakarékos-e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

az Energetikai Tanúsítvány tartalmi elemeiről 

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

 

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül:

mail: info@innotau.hu

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1

megmutatja az épület 

e vagy pazarló.

zletesen bemutatásra kerülnek a főbb tartalmi elemek, látható, 

oldalon láthatóak.

oldalon láthat

is kimutatásra kerül, hogy az érintett épület 

határozott intervallumon belül: 

mail: info@innotau.hu

t vizsgálja, 

Az Energetikai Tanúsítvány egy mérnöki számításon alapuló minősítő dokumentum, 

épület fizikai paraméterei, valamint a telepített energetikai rendszerek jellemzői alapján az 

ingatlan osztályba sorolását adja meg. A kapott betűjel egy olyan viszonyszámot takar, amely az 

ását mutatja meg. 2012. január 1
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az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

tető/

rendeletben meghatározott követelmény érték

„U” érték

 felületé

korszerűsítési javaslat

lon látható, a képeket megelőzőleg. 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

tető/

rendeletben meghatározott követelmény érték

„U” érték

felületé

korszerűsítési javaslatokat is. 

lon látható, a képeket megelőzőleg. 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

tető/

rendeletben meghatározott követelmény érték

„U” érték

felületé

okat is. 

lon látható, a képeket megelőzőleg. 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

tető/fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

„U” érték

felületé

 

okat is. 

lon látható, a képeket megelőzőleg. 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

„U” érték

felületé

 

okat is. 

lon látható, a képeket megelőzőleg. 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

„U” érték), melynek m

felületé

 

okat is. 

 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

felületén

okat is. 

 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

n

okat is. 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

n, 1 

 

okat is. A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

, 1 

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

, 1 

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

, 1 K

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

Kelv

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

elv

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

elvin hőmérsékletkülönbség hatására 

E

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

E-

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

-mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló 

rendeletben meghatározott követelmény érték

), melynek mértékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

is szerepelhet: a Megrendelő előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

fal/födém/padló szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény érték

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény érték

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény érték

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény érték

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény érték

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény érték

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek 

szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény érték

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat. 

az épület fűtött tereit határoló szerkezetek részletes 

szerkezetek és

rendeletben meghatározott követelmény értékek

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen 

felkínált korszerűsítési javaslat.  

részletes 

szerkezetek és

ek

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

előzetesen egyeztetett igényei 

 

részletes 

szerkezetek és

eknek. 

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

részletes 

szerkezetek és

nek. 

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

részletes 

szerkezetek és

nek. 

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

részletes 

szerkezetek és

nek. 

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

részletes 

szerkezetek és 

nek.  

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

részletes 

 a nyílászárók 

 

értékegysége W/m

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

részletes bemutatása

a nyílászárók 

értékegysége W/m2K

in hőmérsékletkülönbség hatására 

mail: info@innotau.hu 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

bemutatása

a nyílászárók 

K, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

bemutatása

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

bemutatása

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

bemutatása

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

 

bemutatása

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

 

bemutatása

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

bemutatása

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

bemutatása

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

bemutatása.

a nyílászárók 

, fejezi ki

in hőmérsékletkülönbség hatására 

A részletes, számszerűsített javaslat az 

egyeztetett igényei 

. 

a nyílászárók 

, fejezi ki 

in hőmérsékletkülönbség hatására 



 

Tervező és Fővállalkozási Kft
 
 

Innotau Kft.

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkeze

 

A

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

A

korszerűsítési 

 

Tervező és Fővállalkozási Kft
 
 

Innotau Kft. 

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkeze

 

A 

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

A 

korszerűsítési 

 

Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkeze

 meglévő

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

 

korszerűsítési 

      

Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkeze

meglévő

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

 becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

      

Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkeze

meglévő

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

      

Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkeze

meglévő

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

      INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkeze

meglévő

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

szerkezet felújítási javaslatát.

meglévő

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

meglévő

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

meglévő 

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

 épületgépészeti rendszerek

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

épületgépészeti rendszerek

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési 

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

épületgépészeti rendszerek

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

korszerűsítési javaslat

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

épületgépészeti rendszerek

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

javaslat

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

épületgépészeti rendszerek

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

használati meleg-vizet. 

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

javaslat

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

épületgépészeti rendszerek

hogy az ingatlanban milyen gépészeti berendezés 

vizet. 

becsült éves fogyasztás energiahordozók szerint

javaslat

INNOTAU 
Tervező és Fővállalkozási Kft

Az egyre szigorodó törvényileg meghatározott követelményértékek miatt egy viszonylag jó/új 

állapotú szerkezet is lehet „NEM MEGFELELŐ”, mindig ehhez képest kell meghatározni az adott 

t felújítási javaslatát.

épületgépészeti rendszerek
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