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A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskolának energetikai korszerűsítését 

célozza a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megkezdett beruházás. A projekt az NFSI Nemzeti 

Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg.  

A beruházás segítségével az intézmény homlokzati nyílászáróinak cseréje, a legfelső fűtött szint 

feletti födém hőszigetelés, továbbá termosztatikus szabályozás és megújuló energia alkalmazása 

valósul meg.  

A fejlesztés eredményeként a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskolája 

biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

Az intézmény az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén 

belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében 267 millió Forint vissza nem 

térintendő támogatást használ fel, 100% -os támogatási intenzitással 
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NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése 

 

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 268 636 383 forint vissza 

nem térítendő támogatást nyert el a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt energetikai fejlesztései” 

tárgyú felhívásra benyújtott támogatási kérelmével. A projekt támogatás aránya 100%. 

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskolának energetikai korszerűsítését 

célozza a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megkezdett beruházás. A projekt az NFSI Nemzeti 

Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg.  

A beruházás segítségével az intézmény homlokzati nyílászáróinak cseréje, a legfelső fűtött szint feletti 

födém hőszigetelés, továbbá termosztatikus szabályozás és megújuló energia alkalmazása valósul 

meg.  

A fejlesztés eredményeként a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskolája 

biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

Az intézmény az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén 

belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 „Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző 

Iskola épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében 268 millió Forint vissza nem térintendő 

támogatást használ fel, 100% -os támogatási intenzitással.  

 



 
ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00046 

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése 

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola támogatást nyert a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, mely fejlesztés során a 

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola épületének korszerűsítése 

valósult meg. A projekt célja, az épület energiahatékonyságának javítása, mely célt szolgálja az 

intézmény homlokzati nyílászáróinak cseréje, a homlokzati és a legfelső fűtött szint feletti födém 

hőszigetelése.  

A projekt előkészítés során az intézmény épületének energetikai felmérése megtörtént, energetikai 

számítások alapján a legnagyobb arányú energiafelhasználás csökkenést a homlokzati hőszigetelés és 

a nyílászárók cseréje eredményezte. A beruházás segítségével az intézmény homlokzati nyílászáró 

cseréjén túl homlokzati hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés, továbbá a termosztatikus szabályozás 

és megújuló energia alkalmazása is megvalósult. 

A beruházás az intézmény energia felhasználásának jelentős csökkentését eredményezi.  

A kivitelezési munkálatok 2020.06.12-én fejeződtek be.  

A beruházás teljes összege 267.127.276 Ft, a támogatás intenzitása 100%. 

A fejlesztés eredményeként a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskolája 

biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

A Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola energetikai korszerűsítése, 

KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megvalósított beruházás a Klebelsberg Központ és az NFSI 

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósult meg.  
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Fejlesztés után: 

 

 



 



 



 

  



 

 

 


