
Nemzeti Biodiverzitás- és 

Génmegőrzési Központ 

épületeinek épületenergetikai 

fejlesztése 
A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ épületeinek épületenergetikai fejlesztését 

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 homlokzati nyílászáróinak cseréje valósult meg, valamint 

homlokzati és lábazati hőszigetelési rendszer került kialakításra. A fejlesztés eredményeként a 

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ épületei biztonságosabb, egészségesebb, 

korszerűbb, környezetbarát intézményként működhetnek tovább. 

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

belül a KEHOP-5.2.2-16-2017-00124 a „Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 

épületeinek épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében 145.524.032 Forint vissza nem 

térintendő támogatást használt fel, a támogatás intenzitása 100%. 
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NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

KEHOP-5.2.2-16-2017-00124 

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (korábbi megnevezése: Növényi Diverzitás 

Központ) épületeinek épületenergetikai fejlesztése 

A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ támogatást nyert a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében, melyből az intézmény épületeinek 

korszerűsítése valósult meg. A projekt célja az épületek energiahatékonyságának javítása volt. 

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

Tápiószele Külsőmező 15. szám alatti labor, génbank és főépület külső határoló fal- és 

födémszerkezetek utólagos hőszigetelése, a nyílászárók korszerűsítése valósult meg.  

A kivitelezési munkálatok 2019. novemberében zárultak. 

A beruházás teljes összege 145.524.032 Ft, a támogatás intenzitása 100%. 

A projekt a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ épületeinek energetikai korszerűsítését 

célozza a KEHOP-5.2.2 konstrukció keretében. A projekt az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai 

Intézet Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában valósult meg.  

A fejlesztés eredményeként a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ biztonságosabb, 

korszerűbb, környezetbarát intézményként működhet tovább. 

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

belül a KEHOP-5.2.2-16-2017-00124 „Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ épületeinek 

épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretében 145.524.032 Ft. vissza nem térintendő 

támogatást használt fel, a támogatás intenzitása 100% volt. 



Fejlesztés előtt 

 

 



 

 

Fejlesztés után 

 

 



 

 

 

  
 



 



 

 


