
 

Nógrád megyei oktatási 

intézmények 

épületenergetikai 

fejlesztése 

 

A Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium energetikai korszerűsítését célozza a KEHOP-5.2.2 

konstrukció keretében megkezdett beruházás. A projekt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 

Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában a Klebelsberg Központtal 

együttműködve valósult meg. 

A beruházás segítségével az intézmény a külső határoló fal-és födémszerkezetek utólagos 

hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, továbbá napelemes rendszer telepítése valósul meg. A 

fejlesztés eredményeként a Bolyai János Gimnázium biztonságosabb, egészségesebb, 

korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

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

keretén belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 „Nógrád megyei oktatási intézmények 

épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében 285 512 831 Forint vissza nem térintendő 

támogatást használ fel, a támogatás intenzitása 100%. 

A projekt fizikai zárása: 2019. március 27. 
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KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ 
EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT. 

NFSI NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS STRATÉGIAI INTÉZET NONPROFIT 
KFT. KLEBELSBERG KÖZPONT 

NÓGRÁD MEGYEI OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK 

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 285,51 
MILLIÓ FORINT 

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 



 
 

Sajtóközlemények: 

 
NYITÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

2017. október 18. 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a 

Széchenyi 2020 program keretén belül 290 millió forint vissza nem térítendő támogatást 

használhat fel, a támogatás aránya 100%. 

 

A Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumának energetikai korszerűsítését célozza a KEHOP-5.2.2 

konstrukció keretében megkezdett beruházás. A projekt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 

Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósul meg.  

A beruházás segítségével az intézmény főépületének, a tetőfödém hőszigetelése, bejárati 

nyílászárók cseréje, tornaterem üvegtéglájának cseréje hőszigetelt, biztonsági üvegre való cseréje 

valósul meg, homlokzati hőszigetelési rendszer kerül kialakításra. 

A fejlesztés eredményeként Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziuma biztonságosabb, 

egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

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

belül a KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 „Nógrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai 

fejlesztése” című pályázat keretében 290 millió Forint vissza nem térintendő támogatást használ 

fel, a támogatás intenzitása 100%. 



 
ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

2018. december 13. 

NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00026 

Nógrád megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése 

 

A Klebelsberg Központ támogatást nyert a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

keretében, mely fejlesztés során a Bolyai János Gimnázium, épületének korszerűsítése valósult 

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

iskolaépület külső falfelületeinek és lapostetőjének szigetelése továbbá komplex 

nyílászárócsere, valamint napelemes rendszer telepítése. 

A projekt előkészítés során az iskolaépület, és tornacsarnok energetikai felmérése megtörtént, 

energetikai számítások alapján a legnagyobb arányú energiafelhasználás csökkenést az épület külső 

falainak, lapostetőjének szigetelése, valamint a nyílászárók cseréje eredményezte, továbbá telepítésre 

került egy 49,92 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer is. A beruházás segítségével ezen 

fejlesztési elemek kivitelezése valósult meg 

A kivitelezési munkálatok 2018. szeptemberében fejeződtek be, a projekt várhatóan 2019.01.30-án 

zárul. 

A beruházás teljes összege 290.000.000 Ft, a támogatás intenzitása 100%. 

A fejlesztés eredményeként a Bolyai János Gimnázium épülete biztonságosabb, egészségesebb, 

korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

A Bolyai János Gimnázium energetikai korszerűsítése, KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében 

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

konzorciumi formában valósult meg.  
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Fejlesztés után: 

 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


