
 
 
 
 
 
 
 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00012 PROJEKT KERETÉBEN  

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 1,000 milliárd forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyert a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” tárgyú 
felhívásra benyújtott támogatási kérelmével. A 100%-os intenzitású támogatást a Kohéziós Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította. 

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatását minden ágazatban. A Felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU 
stratégiával – ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentralizált, 
környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését. Az energetikai hatékonyság 
fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja, hogy a statisztikai adatok 
szerint a hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint 
háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU 
tagállamokban. A felhívás hozzájárult az épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló 
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához.  

A 2016. szeptember 27. - 2018. november 30. közötti időszakban megvalósított pályázat során hivatalunk 9 
épület energetikai felújítását valósította meg, melyek során külső nyílászárók cseréjére, homlokzati 
hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, napelemes rendszerek telepítésére került sor. 

A projekt megvalósítási helyszínei: 
 

2900 Komárom, Igmándi út 45. 2890 Tata, Ady Endre utca 34. 
2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2. 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10. 
2500 Esztergom, Babits Mihály utca 2. 2840 Oroszlány, Szent István tér 1. 
2500 Esztergom, Lázár Vilmos utca 74. 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 
 
A beruházások nagymértékben hozzájárultak a hivatali épületek energiatakarékosságához, az 
energiafelhasználás racionalizálásához és a megújuló energiafelhasználás fokozásához, ennek 
eredményeként csökkennek a Kormányhivatal energiaköltségei. 
 
2018. november 29-én került sor a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2800 Tatabánya, Fő tér 4. 
szám alatti ingatlan energetikai felújításának átadó ünnepségére. Az épület energetikai korszerűsítése 
kapcsán 85 kW teljesítményű (310 db 275 Wp panel) napelemes rendszer telepítése, utólagos hőszigetelés, 
külső nyílászárók cseréje, kültéri árnyékoló zsaluzia beépítése, továbbá gépészeti rendszerek 
korszerűsítése valósult meg az európai uniós támogatás felhasználásával. A KEHOP-5.2.2-16-2016-00012 
projekt keretösszegéből a beruházás 614,65 millió forintot tett ki. 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2., Pf.: 173. 
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom 
E-mail: hivatal@komarom.gov.hu 
Telefon: +36 (34) 515-100 
Telefax: +36 (34) 515-109 
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