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KEHOP-5.2.2-162016-00001

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Honvédelmi
Minisztérium
Védelemgazdasági
Hivatal

Honvédelmi Minisztérium
épületeinek energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00002

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

OMSZI
Intézményfenntartó
Közhasznú
Nonprofit Kft.

1121 Budapest, Művész út 5-7. –
Művész Óvoda és Bölcsőde
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00003

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

A Közbeszerzési és
Ellátási
Főigazgatóság

A Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság által üzemeltetett
kormányzati épületek energetikai
felújítása

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00004

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Katonai
Nemzetbiztonsági
Szolgálat

Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat épületeinek energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00005

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Ügyészségi épületek energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00021

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

KEHOP-5.2.2-162016-00023

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.
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Legfőbb Ügyészség

A Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság épületeinek
energetikai felújítása

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Bírósági épületek energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00024

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Komárom-Esztergom megyei
Klebelsberg Központ oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00025

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Heves megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00026

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Nógrád megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

Országos Bírósági
Hivatal

KEHOP-5.2.2-162016-00027

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Tolna megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00028

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Békés megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00029

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Klebelsberg Központ

KEHOP-5.2.2-162016-00030

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Veszprém megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00031

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Klebelsberg Központ oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00032

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Innovációs és Technológiai
Fejér megyei oktatási intézmények Minisztérium Környezeti és
Klebelsberg Központ
épületenergetikai fejlesztése
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00033

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Vas megyei oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Somogy megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Támogatási
Szerződés hatályba
lépése

2016.08.12

2016.08.12

2016.10.06

2016.08.24

2016.09.27

2016.09.29

2017.04.27

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

2016.10.25

Támogatás összege

7 000 000 000 Ft

Támogatás célja

A beruházás közvetlen célja a Honvédelmi Minisztérium (HM) épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
való megfelelés és a HM vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a HM
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
(OMSZI) épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és az OMSZI vagyonkezelésében
201 135 238 Ft
lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a OMSZI
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban
KEF) vagyonkezelésében lévő épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KEF vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
7 000 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KEF
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

406 400 000 Ft

300 000 000 Ft

10 000 000 000 Ft

300 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a KNBSZ vagyonkezelésében
lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KNBSZ
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Legfőbb Ügyészség vagyonkezelésében lévő épületek
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a Legfőbb Ügyészség vagyonkezelésében lévő
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Legfőbb
Ügyészség kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(továbbiakban SZGYF) épületeinek energia felhasználás csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az SZGYF vagyonkezelésében lévő épületek
energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az SZGYF
épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja az Országos Bírósági Hivatal (OBH) vagyonkezelésében
lévő épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az OBH vagyonkezelésében lévő épületek
energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az OBH
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Komárom-Esztergom megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
280 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Heves megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
1 040 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Nógrád megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
290 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Tolna megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
270 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Békés megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
290 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő Vas
megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
420 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Veszprém megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
590 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő JászNagykun-Szolnok megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
287 241 506 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő Fejér
megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
540 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Somogy megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
770 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Csongrád megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Hajdú-Bihar megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00036

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Baranya megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00037

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Győr-Moson-Sopron megyei
Klebelsberg Központ oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00038

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Bács-Kiskun megyei oktatási
Klebelsberg Központ intézmények épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00039

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Klebelsberg Központ oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.
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Klebelsberg Központ

Pest megyei oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése
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NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Klebelsberg Központ

KEHOP-5.2.2-162016-00042

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Klebelsberg Központ oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Zala megyei oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Klebelsberg Központ

Innovációs és Technológiai
Budapest oktatási intézményeinek Minisztérium Környezeti és
épületenergetikai fejlesztése
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Kenderesi
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

Kenderesi Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00045

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Bereczki Máté
Élelmiszeripari és
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Sportiskola

Bereczki Máté Élelmiszeripari és
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Sportiskolaépületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00046

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Damjanich János
Gimnázium és
Mezőgazdasági
Szakképző Iskola

Damjanich János Gimnázium és
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

AM Keletmagyarországi
Agrárszakképző
Központ,
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

AM ASzK – Mátra Erdészeti,
Innovációs és Technológiai
Mezőgazdasági és
Minisztérium Környezeti és
Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma,
Energiahatékonysági Operatív
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Programok Irányító Hatósága
épületenergetikai fejlesztése

KEHOP-5.2.2-162016-00049

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

AM Keletmagyarországi
Agrárszakképző
Központ,
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

AM Kelet-magyarországi
Agrárszakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégiumépületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

AM KASZK Bercsényi
Miklós
Élelmiszeripari
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

AM KASZK Dr. Szepesi László
Mezőgazdasági, Erdészeti
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
épületenergetikai fejlesztése
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Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Csongrád megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
780 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Hajdú-Bihar megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
750 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Baranya megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
740 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő GyőrMoson-Sopron megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
2 980 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő BácsKiskun megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
630 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
990 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő Pest
megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
1 770 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő Zala
megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
1 470 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei épületek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
2 780 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

4 660 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Klebelsberg Központ (KK) vagyonkezelésében lévő
budapesti épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a KK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a KK kezelésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett épület energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
178 959 411 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Kenderesi Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

210 900 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola által üzemeltetett épület energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében
korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a hatályos
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve a Bereczki Máté Élelmiszeripari és
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola üzemeltetésében
lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Damjanich János Gimnázium épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági
Szakképző Iskola vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Damjanich
János Gimnázium épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.10.19

268 636 383 Ft

2016.10.25

A beruházás közvetlen célja az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett
épület energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai
329 096 819 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt
keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a
hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.10.25

A beruházás közvetlen célja az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ,
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett
épület energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai
570 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt
keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a
hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve az AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző
Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.10.19

A beruházás közvetlen célja a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett épület energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
279 318 830 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.10.25

210 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az AM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett épület energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében
korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a hatályos
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve az AM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium üzemeltetésében lévő épületek
környezettudatos energiafelhasználását.

2016.10.25

A beruházás közvetlen célja a Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett épület energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
430 000 000 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Baross László Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.10.25

A beruházás közvetlen célja az AM Dunántúli Agrárszakképző központ, Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett
épület energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai
230 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt
keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a
hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve az AM Dunántúli Agrárszakképző központ,
Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Szentannai Sámuel Középiskola és
Kollégium épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.10.25

400 000 000 Ft

Szent István
Egyetem

Szent István Egyetem épületeinek
energiahatékonyság növelése
megújuló energiafelhasználás
növelésével

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.14

5 320 000 000 Ft

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Budapesti Gépészeti
Szakképzési
Centrum

Budapesti Gépészeti Szakképzési
Centrum Magyar Hajózási
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.02

240 000 000 Ft
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KEHOP-5.2.2-162016-00060

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Karcagi Szakképzési
Centrum

Karcagi Szakképzési Centrum
Varró István Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.07

A beruházás közvetlen célja a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégium épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
346 593 069 Ft
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00061

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Nyíregyházi
Szakképzési
Centrum

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Bánki Donát Műszaki
Középiskolája és Kollégiuma
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.30

198 307 062 Ft

42

KEHOP-5.2.2-162016-00062

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Ózdi Szakképzési
Centrum

Ózdi Szakképzési Centrum Bródy
Imre Szakgimnáziuma energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.16

A beruházás közvetlen célja az Ózdi Szakképzési Centrum Bródy Imre Szakképző
Iskola épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
190 000 000 Ft
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00063

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Pécsi szakképzési
Centrum

Pécsi Szakképzési Centrum
Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.17

A beruházás közvetlen célja a Pécsi Szakképzési Centrum Pécsi Kereskedelmi,
Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
202 788 096 Ft
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében
korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve a fejlesztéssel érintett épületek
környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00064

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Soproni Szakképzési
Centrum

Soproni Szakképzési Centrum
Handler Nándor Szakképző
Iskolája energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.01

A beruházás közvetlen célja a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor
Szakképző Iskola épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
144 879 208 Ft
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

45

KEHOP-5.2.2-162016-00065

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Székesfehérvári
Szakképzési
Centrum

Székesfehérvári Szakképzési
Centrum épületeinek energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.16

A beruházás közvetlen célja a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Árpád
Szakgimnáziuma, szakközépiskolája és kollégiuma energetikai korszerűsítése
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
400 000 000 Ft
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00066

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Veszprémi
Szakképzési
Centrum

Veszprémi Szakképzési Centrum
Ipari Szakgimnáziuma energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.16

200 000 000 Ft

KEHOP-5.2.2-162016-00067

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Gyulai Szakképzési
Centrum

Gyulai Szakképzési Centrum
Kossuth Lajos Szakképző iskolája
és Kollégiuma energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.17

A beruházás közvetlen célja a Gyulai Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző
iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése épületeinek energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
127 722 801 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00068

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Győri Szakképzési
Centrum

Győri Műszaki Szakképzési
Centrum Jedlik Ányos Gépipari és
Informatikai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.16

A beruházás közvetlen célja Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
197 770 922 Ft
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében
korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve a fejlesztéssel érintett épületek
környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00069

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Egri Szakképzési
Centrum

Egri Szakképzési Centrum
Innovációs és Technológiai
Damjanich János Szakgimnáziuma, Minisztérium Környezeti és
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Energiahatékonysági Operatív
energetikai korszerűsítése
Programok Irányító Hatósága

2016.11.17

A beruházás közvetlen célja az Egri Szakképzési Centrum Damjanich János
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épületeinek energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
396 596 651 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00070

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Szolnoki
Szakképzési
Centrum

Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Baross Gábor Gépipari,
Közlekedési Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.30

128 736 867 Ft

A beruházás közvetlen célja a Szolnoki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari,
Közlekedési Szakképző Iskola épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00071

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Nógrád Megyei
Rendőrfőkapitányság

Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság
épületeinek energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

400 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (Nógrád MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Nógrád MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Nógrád MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

KEHOP-5.2.2-162016-00052

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Baross László
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

Baross László Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00053

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

AM Dunántúli Agrárszakképző Központ,
Csapó Dániel
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

AM Dunántúli Agrár-szakképző
Központ, Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégiumépületenergetikai
fejlesztése
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KEHOP-5.2.2-162016-00054

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Szentannai Sámuel
Középiskola és
Kollégium

38

KEHOP-5.2.2-162016-00058

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

39

KEHOP-5.2.2-162016-00059

35

47

2016.12.07

A beruházás közvetlen célja a Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium által
üzemeltetett épület energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai
szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium üzemeltetésében lévő épületek
környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Szent István Egyetem épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévő
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Szent István
Egyetem épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar
Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola épületeinek energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Bánki Donát
Műszaki Középiskola és Kollégium épületei energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakközépiskola
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

KEHOP-5.2.2-162016-00072

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság

Békés Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00073

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Somogy Megyei
Rendőrfőkapitányság

Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése
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KEHOP-5.2.2-162016-00074

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Debreceni
Szakképzési
Centrum
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KEHOP-5.2.2-162016-00075

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.
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KEHOP-5.2.2-162016-00076

52

A beruházás közvetlen célja a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság (Békés MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Békés MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Békés MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.12.07

400 000 000 Ft

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.07

A beruházás közvetlen célja a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (Somogy MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Somogy MRFK
460 000 000 Ft
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Somogy MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Debreceni Szakképzési Centrum
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.30

240 000 000 Ft

Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság

Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.02

A beruházás közvetlen célja a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
420 000 000 Ft
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Szegedi Szakképzési
Centrum

Szegedi Szakképzési Centrum
Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskolája energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.17

156 213 521 Ft
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KEHOP-5.2.2-162016-00077

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Miskolci Szakképzési Centrum
Miskolci Szakképzési Andrássy Gyula Szakgimnáziuma
Centrum
és Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.01

A beruházás közvetlen célja a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületeinek energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
177 478 284 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00078

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Kisvárdai
Szakképzési
Centrum

Kisvárdai Szakképzési Centrum II.
Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.17

197 349 574 Ft
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KEHOP-5.2.2-162016-00079

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Kisvárdai
Szakképzési
Centrum

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Kandó Kálmán Szakgimnáziuma
és Dr. Béres József Kollégiuma
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.17

A beruházás közvetlen célja a Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán
Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József Kollégium épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
298 922 377 Ft
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében
korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve a fejlesztéssel érintett épületek
környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00080

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Vas Megyei
Szakképzési
Centrum

Vas Megyei Szakképzési Centrum
Savaria Közlekedési
Szakgimnáziuma és Kollégiuma
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.16

A beruházás közvetlen célja a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési
Szakképző Iskola és Kollégium épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
159 886 642 Ft
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162016-00081

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Bács-Kiskun Megyei
Rendőrfőkapitányság

Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság
épületeinek energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00082

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Innovációs és Technológiai
Zala Megyei Rendőr- Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Minisztérium Környezeti és
főkapitányság
épületeinek energetikai fejlesztése Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00083

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Bírósági és ügyészségi épületek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162016-00084

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162016-00085

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Csongrád Megyei
Rendőrfőkapitányság

Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

66

KEHOP-5.2.2-162016-00086

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Budapesti Komplex
Szakképzési
Centrum

Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum energetikai
korszerűsítése
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KEHOP-5.2.2-162016-00088

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.
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KEHOP-5.2.2-162016-00089

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

62

63

64

Országos Bírósági
Hivatal

Vas Megyei Rendőrfőkapitányság

2016.12.07

2016.12.02

2017.07.27

A beruházás közvetlen célja a Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében
korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve a fejlesztéssel érintett épületek
környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolája épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Kisvárdai Szakképzési Centrum II. Rákóczi Ferenc
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületei energia felhasználásának csökkentése
az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását

400 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (BácsKiskun MRFK) épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a
Bács-Kiskun MRFK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Bács-Kiskun
MRFK kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

750 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (Zala MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Zala MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Zala MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

1 400 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Országos Bírósági Hivatal (OBH) vagyonkezelésében
lévő épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az OBH vagyonkezelésében lévő épületek
energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az OBH
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (Vas MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Vas MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Vas MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.12.07

140 000 000 Ft

2016.12.07

A beruházás közvetlen célja a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság (Csongrád
MRFK) épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Csongrád MRFK
560 000 000 Ft
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Csongrád MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.17

A beruházás közvetlen célja a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos
Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületei energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
220 000 000 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Miskolci Szakképzési Centrum
Mezőkövesdi Szent László
Miskolci Szakképzési
Gimnáziuma és Közgazdasági
Centrum
Szakgimnáziuma energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.11.30

205 990 576 Ft

A beruházás közvetlen célja a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szt. László
Gimnáziuma és Közgazdasági Szakközépiskola épületei energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Fejér Megyei RendőrFejér Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek
főkapitányság
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

400 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Fejér MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Fejér MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Fejér MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.12.06

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

KomáromEsztergom Megyei
Rendőrfőkapitányság

70

KEHOP-5.2.2-162016-00091

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Innovációs és Technológiai
Pest Megyei Rendőr- Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Minisztérium Környezeti és
főkapitányság
épületeinek energetikai fejlesztése Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.06

500 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (Pest MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Pest MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Pest MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

71

KEHOP-5.2.2-162016-00092

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Tolna Megyei
Rendőrfőkapitányság

Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.07

1 080 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (Tolna MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Tolna MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Tolna MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

KEHOP-5.2.2-162016-00093

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Kecskeméti
Szakképzési
Centrum

Kecskeméti Szakképzési Centrum
Gáspár András Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

73

KEHOP-5.2.2-162016-00094

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Jász-NagykunSzolnok Megyei
Rendőrfőkapitányság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

74

KEHOP-5.2.2-162016-00095

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Semmelweis
Egyetem

Semmelweis Egyetem Pető András
Karának energiahatékonysági
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

75

KEHOP-5.2.2-162016-00096

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Heves Megyei
Rendőrfőkapitányság

Innovációs és Technológiai
Heves Megyei RendőrMinisztérium Környezeti és
főkapitányság
Energiahatékonysági Operatív
épületeinek energetikai fejlesztése
Programok Irányító Hatósága

76

KEHOP-5.2.2-162016-00097

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Hajdú-Bihar Megyei
Rendőrfőkapitányság

Hajdú-Bihar Megyei Rendőrfőkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

77

KEHOP-5.2.2-162016-00098

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Nagykanizsai
Szakképzési
Centrum

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Innovációs és Technológiai
Cserháti Sándor Szakképző
Minisztérium Környezeti és
Iskolája és Kollégiuma energetikai Energiahatékonysági Operatív
korszerűsítése
Programok Irányító Hatósága

78

KEHOP-5.2.2-162016-00099

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Szabolcs-SzatmárBereg Megyei
Rendőrfőkapitányság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

79

KEHOP-5.2.2-162016-00100

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Borsod-AbaújZemplén Megyei
Rendőrfőkapitányság

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

80

KEHOP-5.2.2-162016-00101

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Budapesti Rendőrfőkapitányság

KEHOP-5.2.2-162016-00103

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Budapesti Corvinus
Egyetem

82

KEHOP-5.2.2-162016-00107

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

83

KEHOP-5.2.2-162016-00108

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

84

KEHOP-5.2.2-162017-00110

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

85

KEHOP-5.2.2-162017-00111

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

69

72

81

Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

A beruházás közvetlen célja a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
330 000 000 Ft
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

KEHOP-5.2.2-162016-00090

2016.12.07

2016.12.01

A beruházás közvetlen célja a Kecskeméti Szakképzési Centrum által üzemeltetett
Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája épületei energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
168 887 928 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium üzemeltetésében lévő
épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.12.07

A beruházás közvetlen célja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
(JNSZ MRFK) épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a
260 000 000 Ft JNSZ MRFK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a JNSZ MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.12.07

700 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja aSemmelweis Egyetem Pető András Kara épületének
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésében lévő
Pető András Kar épületének energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Semmelweis
Egyetem Pető András Kara épületének környezettudatos energiafelhasználását.

770 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (Heves MRFK)
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a Heves MRFK
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Heves MRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.12.07

130 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (HajdúBihar MRFK) épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a
Hajdú-Bihar MRFK vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Hajdú-Bihar
MRFK kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.11.17

A beruházás közvetlen célja a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor
Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületeinek energiafelhasználásának csökkentése
az energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
264 088 628 Ft
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.)TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2016.12.07

A beruházás közvetlen célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
1 000 000 000 Ft
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.07

A beruházás közvetlen célja a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével, megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal
az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól
való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által
meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel
2 020 000 000 Ft
érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai
szempontból nem felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Budapesti Rendőr-főkapitányság
épületeinek energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.07

1 620 000 000 Ft

Budapesti Corvinus Egyetem
épületeinek energiahatékonysági
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Állami Egészségügyi
Ellátó Központ

Budapesti egészségügyi
intézmények energetikai
korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Állami Egészségügyi
Ellátó Központ

Vidéki egészségügyi intézmények
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Széchenyi István
Egyetem

Széchenyi István Egyetem győri
telephelyének energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Óbudai Egyetem

Óbudai Egyetem energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2016.12.07

2016.11.30

2016.12.02

2016.12.02

2017.03.01

2017.04.13

A beruházás közvetlen célja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) épületeinek
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a BRFK vagyonkezelésében lévő épületek
energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a BRFK
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

500 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Budapesti Corvinus Egyetem épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és aBudapesti Corvinus Egyetem vagyonkezelésében
lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Budapesti
Corvinus Egyetem épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

10 490 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által üzemeltetett
épület energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A
projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel
meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló
energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által üzemeltetett
épület energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai
8 200 000 000 Ft
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt
keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a
hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

1 820 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Széchenyi István Egyetem győri telephely épületeinek
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és aSzéchenyi István Egyetem győri telephelyének
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az Széchenyi
István Egyetem győri telephelyének épületeinek környezettudatos
energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja az Óbudai Egyetem épületeinek energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az Óbudai Egyetem vagyonkezelésében lévő
280 000 000 Ft
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az Óbudai
Egyetem épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162017-00112

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

ELTE épületeinek energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2017.12.05

A beruházás közvetlen célja az Eötvös Loránd Tudományegyetem épületeinek
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
2 320 000 000 Ft
vagyonkezelésében lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az Eötvös Loránd
Tudományegyetem épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162017-00113

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

Katasztrófavédelmi ingatlanok
épületenergetikai beruházásai

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2017.06.14

5 439 999 998 Ft

A beruházás célja a projekt tárgyát képező épületek (17db) primer
energiafogyasztásának csökkentése, mely által azok energiahatékonyabban, és
takarkosabban üzemeltethetőekké válnak. A cél elérése hőtechnikai korszerűsítés
által történik, melynek keretében az épületek külső határolószerkezetei (külső falak,
nyílászárók, födémek, fűtött tereket határoló tetők) utólagos hőszigetelést kapnak,
továbbá megújul az épületekben működő hőtermelő rendszer, a szenkunder oldali
korszerűsítések által szabályozhatóvá válik a hőleadó oldal, továbbá a
villamosenergia fogyasztás kiváltására, a villamonenergia-függőség csökkentése
érdekében napelemes rendszer kerül kiépítésre. A fejlesztés kiemelten hozzájárul a
Magyarország Korménya által vállalt klímavédelmi tervben foglalt célkitűzések
eléréséhez.
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KEHOP-5.2.2-162017-00115

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

NAV

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
energiatakarékossági beruházásai

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2017.06.22

3 000 000 000 Ft

A beruházás célja a projekt tárgyát képező épületek primer energiafogyasztásának
csökkentése, mely által azok energiahatékonyabban, és takarkosabban
üzemeltethetőekké válnak. A cél elérése hőtechnikai korszerűsítés által történik,
melynek keretében az épületek külső határolószerkezetei (külső falak, nyílászárók,
födémek, fűtött tereket határoló tetők) utólagos hőszigetelést kapnak, továbbá
megújul az épületekben működő hőtermelő rendszer, a szenkunder oldali
korszerűsítések által szabályozhatóvá válik a hőleadó oldal, továbbá a
villamosenergia fogyasztás kiváltására, a villamonenergia-függőség csökkentése
érdekében napelemes rendszer kerül kiépítésre. A fejlesztés kiemelten hozzájárul a
Magyarország Korménya által vállalt klímavédelmi tervben foglalt célkitűzések
eléréséhez.

KEHOP-5.2.2-162017-00116

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Fővárosi
Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat és
intézményei épületeinek
energetikai korszerűsítése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162017-00117

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Herman Ottó
Környezetvédelmi és Herman Ottó Környezetvédelmi és Innovációs és Technológiai
Mezőgazdasági
Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Minisztérium Környezeti és
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Energiahatékonysági Operatív
Szakközépiskola és
épületeinek energetikai fejlesztése Programok Irányító Hatósága
Kollégium

KEHOP-5.2.2-162017-00118

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Roth Gyula
Erdészeti, Faipari,
Kertészeti,
Környezetvédelmi
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

Roth Gyula Erdészeti, Faipari,
Kertészeti, Környezetvédelmi
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162017-00119

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Bársony István
Mezőgazdasági
Szakgimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium

Bársony István Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium épületeinek
energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162017-00120

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Nemzeti
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági
Élelmiszerláncbizton Hivatal épületeinek
sági Hivatal
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162017-00121

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.
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KEHOP-5.2.2-162017-00122

89

90

91

96

97

98

99

Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
épületeinek épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Nemzeti
Agrárkutatási és
Innovációs Központ

Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ épületeinek
épületenergetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162017-00123

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Országos
Meteorológiai
Szolgálat

Országos Meteorológiai Szolgálat
épületeinek épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162017-00124

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Nemzeti
Biodiverzitás- és
Génmegőrzési
Központ

Nemzeti Biodiverzitás- és
Génmegőrzési Központ
épületeinek épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162017-00125

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Győri Szolgáltatási Szakképzési
Centrum energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162017-00126

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Eötvös József Főiskola energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Széchenyi István
Egyetem

Eötvös József
Főiskola

2018.01.10

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.20

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

5 000 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Fővárosi Önkormányzat épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
való megfelelés és a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésében lévő épületek
energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Fővárosi
Önkormányzat kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

430 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett épület energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek
való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése,
fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt keretében
korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a hatályos
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve Herman Ottó Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium üzemeltetésében lévő
épületek környezettudatos energiafelhasználását.

326 063 553 Ft

A beruházás közvetlen célja aRoth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti,
Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületeinek
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és a Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti,
Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vagyonkezelésében
lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a Roth Gyula
Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

260 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium által üzemeltetett épület energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Bársony István Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

710 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által
üzemeltetett épületek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai
szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal üzemeltetésében lévő épületek
környezettudatos energiafelhasználását.

272 669 969 Ft

A beruházás közvetlen célja a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által üzemeltetett épület
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt
keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a
hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
üzemeltetésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

720 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ által
üzemeltetett épület energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai
szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ üzemeltetésében lévő épületek
környezettudatos energiafelhasználását.

130 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) épületeinek
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az OMSZ vagyonkezelésében lévő épületek
energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az OMSZ
kezelésében lévő épületek környezettudatos energiafelhasználását.

150 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
(NÖDIK) épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés és a NÖDIK vagyonkezelésében
lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a NÖDIK
épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum által
üzemeltetett Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája épületének energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
364 600 458 Ft
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

700 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Eötvös József Főiskola épületeinek energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az Eötvös József Főiskola vagyonkezelésében lévő
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az Eötvös József
Főiskola épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

A beruházás közvetlen célja az Debreceni Egyetem által üzemeltetett épület energia
felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló
energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése.

100

KEHOP-5.2.2-162018-00127

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Debreceni Egyetem

Innovációs és Technológiai
A Debreceni Egyetem Kenézy
Minisztérium Környezeti és
Gyula Egyetemi Kórház épületének
Energiahatékonysági Operatív
energetikai korszerűsítése
Programok Irányító Hatósága

2018.08.16

140 000 000 Ft
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KEHOP-5.2.2-162019-00129

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Debreceni
Szakképzési
Centrum

Debreceni Szakképzési Centrum
Irinyi János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája energetikai
fejlesztése

2019.08.29

300 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2 150 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett épületek
energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának,
valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt
célkitűzései az Európai Unió által meghatározott
energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett
épületek energetikai korszerűsítése, fenntartásiüzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek
energetikai szempontból nem felelnek
meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló
energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az
Országos Mentőszolgálat üzemeltetésében lévő
épületek környezettudatos energiafelhasználását.
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KEHOP-5.2.2-162019-00130

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Országos
Mentőszolgálat

Országos Mentőszolgálat
épületeinek energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

2019.10.14

A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés ill. a fejlesztéssel érintett épületek energetikai
korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése. A projekt
keretében korszerűsíteni kívánt épület energetikai szempontból nem felel meg a
hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek. A megvalósuló energetikai
beruházás a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának
mérséklődését eredményezi, erősítve az Debreceni Egyetemüzemeltetésében lévő
épületek környezettudatos energiafelhasználását.

Budapesti Gazdasági
Szakképzési
Centrum

Budapesti Gazdasági Szakképzési
Centrum Hunfalvy János Két
Tanítási
Nyelvű Közgazdasági és
Kereskedelmi Szakgimnáziuma
energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162019-00132

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Győri Szakképzési
Centrum

Győri Szakképzési Centrum
Pattantyús Ábrahám Ipari
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája energetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162019-00133

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Soproni Szakképzési
Centrum

Soproni Szakképzési Centrum Vas- Innovációs és Technológiai
és Villamosipari Szakképző
Minisztérium Környezeti és
Iskolája
Energiahatékonysági Operatív
és Gimnáziuma
Programok Irányító Hatósága
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KEHOP-5.2.2-162019-00135

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Zalaegerszegi
Szakképzési
Centrum Ganz
Ábrahám
Szakgimnáziuma

Zalaegerszegi Szakképzési
Innovációs és Technológiai
Centrum Ganz Ábrahám
Minisztérium Környezeti és
Szakgimnáziuma épületenergetikai Energiahatékonysági Operatív
fejlesztése
Programok Irányító Hatósága

107

KEHOP-5.2.2-162019-00136

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság
épületeinek energetikai fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

108

KEHOP-5.2.2-162019-00137

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

Eszterházy Károly
Egyetem

Eszterházy Károly Egyetem egri és
sárospataki telephely
épületenergetikai
fejlesztése

Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Programok Irányító Hatósága

KEHOP-5.2.2-162019-00131

NFSI Nemzeti
Fejlesztési és
Stratégiai Intézet
Nonprofit Kft.

104

105

103

380 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum által
üzemeltetett Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi
Szakgimnáziuma épületének energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2019.08.29

760 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Győri Szakképzési Centrum Pattantyús- Ábrahám Géza
Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája épületének energia felhasználásának
csökkentése az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások
hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2019.09.03

300 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari
Szakképző Iskolája és Gimnáziuma épületének energia felhasználásának csökkentése
az energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

2019.10.18

760 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám
Szakgimnáziuma épületének energia felhasználásának csökkentése az
energiahatékonyság növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával,
ezáltal az üvegház-hatású gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis
energiahordozóktól való függőség csökkentése. A projekt célkitűzései az Európai
Unió által meghatározott energiahatékonysági irányelveknek való megfelelés ill. a
fejlesztéssel érintett épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési
költségeinek csökkentése. A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épület
energetikai szempontból nem felel meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
követelményeinek. A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés
és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve a
fejlesztéssel érintett épületek környezettudatos energiafelhasználását.

43774

330 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) épületeinek
energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság növelésével és
megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású gázok
kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése. A
projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az OVF vagyonkezelésében lévő épületek
energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az OVF
épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

1 670 000 000 Ft

A beruházás közvetlen célja az Eszterházy Károly Egyetem egri telephelyen lévő
épületeinek energia felhasználásának csökkentése az energiahatékonyság
növelésével és megújuló energiaforrások hasznosításával, ezáltal az üvegház-hatású
gázok kibocsátásának, valamint a fosszilis energiahordozóktól való függőség
csökkentése.
A projekt célkitűzései az Európai Unió által meghatározott energiahatékonysági
irányelveknek való megfelelés és az Eszterházy Károly Egyetem vagyonkezelésében
lévő épületek energetikai korszerűsítése, fenntartási-üzemeltetési költségeinek
csökkentése.
A projekt keretében korszerűsíteni kívánt épületek energetikai szempontból nem
felelnek meg a hatályos 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményeinek.
A megvalósuló energetikai beruházás a globális környezetterhelés és az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi, erősítve az Eszterházy
Károly Egyetem egri épületeinek környezettudatos energiafelhasználását.

2019.09.12

2019.10.18

