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Sikeresen pályázott a Békés Megyei Kormányhi-
vatal, és 1.2 milliárd forint vissza nem térítendő 
uniós támogatást nyert „A Békés Megyei Kor-
mányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése” 
című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00010 számú pro-
jekt megvalósítására a Széchenyi 2020 program 
keretében. A beruházás hozzájárul az épületek 
energiatakarékosságának és megújuló forrásból 
származó energiafelhasználásának fokozásához.

Magyarországon az energiafelhasználás mint-
egy 40%-a az épületeken belül történik. Ha eze-
ket jól szigeteljük, és megújuló energiaforráso-
kat használunk, további energia-megtakarítás 
tudunk elérni, amellyel egyrészt gyermekeink, 
unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát 
is megteremtjük, másrészt hozzájárulunk a 
zöldgazdaság fejlesztéséhez is. Magyarország 
Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén-dio-
xid-kibocsátású gazdaság felé történő elmoz-
dulást, mely célt a költségvetési szervek együtt-
működésével tervez megvalósítani. A projekt 
célja, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal a 
KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületener-
getikai fejlesztései” című pályázati konstrukció 
keretében 7 középület felújításával növelje az 
energiamegtakarítást és csökkentse az épüle-
tek energiafelhasználását. Az energiahatékony-
ság növeléséhez az épületek homlokzati hőszi-
getelése, a nyílászárók korszerűsítése valamint 
napelemes rendszerek telepítése járul hozzá.

A beruházás részeként az épület továbbra is a 
társadalombiztosítási szakmának ad otthont. A Bé-
késcsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Tár-
sadalombiztosítási Főosztály, illetve a Békés Megyei 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoz-
tatási Főosztály Luther utca 3. szám alatti épületének 
energiatakarékossága és megújuló forrásból szárma-
zó energiafelhasználásának fokozása is megvalósult. 
Az épületen megtörtént a homlokzat és a zárófödém 
utólagos hőszigetelése, a korszerűtlen nyílászáró-
kat 3 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag, illetve fa 
ablakokra, valamint hőszigetelt alumínium bejárati 
ajtókra cserélték. A fűtéskorszerűsítéshez a régi ka-
zánokat új kondenzációs kazán váltotta fel.

A radiátorokra felszerelt beszabályozott termo-
sztatikus szelepek a helyiségek állandó hőmér-
sékletéről gondoskodnak, így elkerülhető lesz a 
helyiségek alul- vagy túlfűtése. Az épület tete-
jére telepített, 268 db panelből álló napelemes 
rendszer üzemeltetése jelentős villamos energia 
megtakarítást eredményez. A projekt eredmé-
nyeként összességében jobb energetikai haté-
konysággal rendelkező épület áll majd a hiva-
talba betérő állampolgárok rendelkezésére. Az 
épület földgáz fogyasztása várhatóan 60%-kal, 
az elektromos áram költsége várhatóan 40%-kal 
csökken a beruházás következtében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a 
Kohéziós Alap

társfinanszírozásával valósult meg.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program a Középületek kiemelt épületenerge-
tikai fejlesztése tárgyú felhívása ahhoz kíván 
segítséget nyújtani, hogy a jövő nemzedéke szá-
mára megteremtődhessen a megfelelő energia-
biztonság az épületek energiahatékonyságának 
javításával.


