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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 
ezeket jól szigeteljük és megújuló energia-
forrásokat használunk, további energia-meg-
takarítáts tudunk elérni, mellyel egyrészt 
gyermekeink, unokáink nemzedékeinek ener-
giabiztonságát is megteremtjük, másrészt 
hozzájárulunk a zöldgazdaság fejlesztéséhez 
is. Magyarország Kormánya célul tűzte ki az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság 
felé történő elmozdulást, mely célt a költség-
vetési szervek együttműködésével tervez meg-
valósítani. A projekt célja, hogy a Békés Megyei 
Kormányhivatal a KEHOP-5.2.2 „Középületek 
kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című 
pályázati konstrukció keretében 7 középület 
felújításával növelje az energiamegtakarítást 
és csökkentse az épületek energiafelhaszná-
lását. Az energiahatékonyság növeléséhez az 
épületek homlokzati hőszigetelése, a nyílászá-
rók korszerűsítése, valamint napelemes rend-
szerek telepítése járul hozzá.

A beruházás részeként Békéscsabán a Békés 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály-, 
illetve a Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály Szerdahelyi út 2. szám alatti épületé-
nek energiatakarékossága és megújuló forrás-
ból származó energiafelhasználásának foko-
zása is megvalósult: az A1 és A2 jelű főépület 
utólagos homlokzati hőszigetelése, a lapostető 
utólagos hő- és vízszigetelése, a korszerűtlen 
nyílászárókat pedig 3 rétegű üvegezéssel ellá-
tott műanyag, valamint hőszigetelt alumínium 
bejárati ajtókra cserélték. 

A fűtéskorszerűsítéshez a régi kazánokat új 
hőszivattyús VRF rendszer váltotta fel. A garázs 
és raktárépületek lapostetőire telepített 222 
db panelből álló napelemes modul rendszer 
üzemeltetése, valamint a világításkorszerűsí-
tés is jelentős villamos energiamegtakarítást 
eredményez. A projekt eredményeként ösz-
szességében jobb energetikai hatékonysággal 
rendelkező épület áll majd a hivatalba betérő 
állampolgárok rendelkezésére. Az épület föld-
gáz fogyasztása megszűnik, így a létesítmény 
összes energiafelhasználása, költsége lényege-
sen csökken a beruházás következtében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a 
Kohéziós Alap

társfinanszírozásával valósult meg. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Opera-
tív Program a Középületek kiemelt épülete-
nergetikai fejlesztése tárgyú felhívása ahhoz 
kíván segítséget nyújtani, hogy a jövő nemze-
déke számára megteremtődhessen a megfele-
lő energiabiztonság az épületek energiahaté-
konyságának javításával.


