
 

Dr. Entz Ferenc 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

és Kollégium épületenergetikai 

fejlesztése 
A projekt a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

épületeinek energetikai korszerűsítését célozza a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében. A 

projekt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. által vezetett 

konzorciumi formában valósul meg.  

A beruházás segítségével a Velence, Ország út 19. szám alatti épületek (főépület, 

kollégium, gépműhely, tanműhely) külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos 

hőszigetelése, a fűtési rendszerek korszerűsítése, a nyílászárók korszerűsítése valósul 

meg, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer 

kerül telepítésre.  

A fejlesztés eredményeként a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium biztonságosabb, korszerűbb, környezetbarát 

intézményként működhet tovább. 

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

program keretén belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00050 „Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében  

280 millió forint vissza nem térintendő támogatást használ fel, a támogatás intenzitása 

100%. 

 

Kedvezményezett: 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

 



 

 

Közreműködő szervezet: 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programok Irányító Hatósága 

 

 

  



 

Sajtóközlemények: 
 

NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00050 

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium épületenergetikai fejlesztése 

 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium az Európai 

Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül 280 millió forint 

vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a támogatás aránya 100%. 

A projekt a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületeinek 

energetikai korszerűsítését célozza a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében. A projekt az NFSI Nemzeti 

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

A beruházás segítségével a Velence, Ország út 19. szám alatti épületek (főépület, kollégium, 

gépműhely, tanműhely) külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelése, a fűtési 

rendszerek korszerűsítése, a nyílászárók korszerűsítése valósul meg, valamint egy napenergiát 

hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer kerül telepítésre.  

A fejlesztés eredményeként a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium biztonságosabb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

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

belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00050 „Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 

épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében 280 millió forint vissza nem térintendő 

támogatást használ fel, a támogatás intenzitása 100%. 

   



 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00050 

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületenergetikai 

fejlesztése 

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium támogatást 

nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, mely fejlesztés során 

az iskola, a kollégium, a gépműhely és a tanműhely épületeinek korszerűsítése valósult meg. A 

projekt célja, az épületek energiahatékonyságának javítása volt. 

A projekt előkészítés során az épületek energetikai felmérése megtörtént. A beruházás segítségével a 

külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelése, a fűtési rendszerek korszerűsítése, 

nyílászárók korszerűsítése, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem 

rendszer telepítése valósult meg.  

A kivitelezési munkálatok 2018. novemberében fejeződtek be, a projekt várhatóan 2019. februárjában 

zárul. 

A beruházás teljes összege 279.318.830 Ft, a támogatás intenzitása 100%. 

A fejlesztés eredményeként a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet 

tovább. 

A Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium energetikai 

korszerűsítése, KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében megvalósított beruházás az NFSI Nemzeti 

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

  



 

Fejlesztés előtt 

 

 

 



 

 

  



 

Fejlesztés után 

 

 



 

 

 



 

 
 


