
 

Széchenyi István 
Egyetem győri 
telephelyének 
energetikai fejlesztése  
A Széchenyi István Egyetem győri telephelyének 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 valósult meg. A beruházás segítségével 
az intézmény Igazgatási épületének homlokzati nyílászáróinak cseréje, a tető hőszigetelése valósult 
meg, homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer került kialakításra. napelemes rendszer került 
telepítésre. Az E épület beruházása utólagos hőszigetelés, nyílászáró csere, a fűtési rendszer 
korszerűsítése valamint a villamos energiát termelő napelem rendszer telepítése révén kerül 
fejlesztésre. Az intézmény II. számú oktatási épületének homlokzati felújítása, a nyílászárók 
felújítása, épületgépészeti korszerűsítése valósul meg a fejlesztés során, napelemes rendszer 
telepítése mellett. Az Állam-és Jogtudományi Kar épületének fejlesztése a homlokzati hőszigetelést, 
a lapostető utólagos hő-és vízszigetelését, a nyílászáróinak cseréjét, épületgépészeti 
korszerűsítést, és épületvillamossági korszerűsítést foglal magában.  A BRIDGE Hallgatói és Oktatói 
Klub épületének fejlesztése az épület földszinti falainak vizesedésének megakadályozását fedi le, 
homlokzati hőszigetelést, lapostető vízszigetelését és burkolat cseréjét, nyílászáró cserét, 
épületgépészeti felújítást és napelemes rendszer áttelepítést a tetőre telepített korszerűbb 
gépészet helyigénye miatt.  Az intézmény felsorolt helyszínei fejlesztésének eredményeként a 
Széchenyi István Egyetem 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-5.2.2-16-2017-00110 „Széchenyi István Egyetem 
győri telephelyének energetikai fejlesztése” című pályázat keretében 1.820.000.000 Forint vissza 
nem térintendő támogatást használt fel, a támogatás intenzitása 100%. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 

Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése 

A Széchenyi István Egyetem az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 

program keretén belül 1.820 millió forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a 

támogatás aránya 100%. 

A Széchenyi István Egyetem épületeinek 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 konzorcium együttműködésében valósul meg. 

A beruházás 1. ütemének segítségével az egyetem igazgatási épülete új külső nyílászárókat, 

homlokzati és lapos tető hőszigetelést kapott, emellett napelemes rendszer került kiépítésre és 

korszerűsítették az épületgépészeti fűtésrendszert is. Közel 3000 m2 területű épület teljes 

energetikai felújítása valósult meg. Ezen felül a fejlesztés keretében az E épület, az Állam-és 

Jogtudományi Kar épülete, a II. sz. oktatási épület, és a BRIDGE Hallgatói és Oktatói Klub épülete is 

energetikai fejlesztésre kerül.  

A fejlesztés eredményeként a Széchenyi István Egyetem igazgatási épülete biztonságosabb, 

egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát épületként működhet tovább. 

A Széchenyi István Egyetem az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 

program keretén belül 1.820 millió forint vissza nem térítendő támogatást használhat fel, a 

támogatás aránya 100%. 

 

 

 

 



 
 

 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Fejlesztés előtt: 

 

 



 

 

 

 
 



 

Fejlesztés után

 

  

 

 

 



 

 


