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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00013. „GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEÍ”  

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 1,000 milliárd forint vissza nem térítendő európai 

uniós támogatást nyert. Épületenergetikai fejlesztéseit két helyszínen kívánja megvalósítani. A 

projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései” tárgyú pályázati felhívás alapján a Széchenyi 2020 keretében 2017. 

december 31. napjáig valósul meg.  

A Kormányhivatal vezetésének, illetve funkcionális feladatait ellátó szervezeti egységeinek helyet biztosító 

Győr, Árpád út. 32. szám alatti épület (megyeháza) 1971-ben épült. Az átadás óta jelentős beruházást, 

felújítást az épületen nem végeztek, építészeti és gépészeti rendszere erősen elavult, így szükségessé vált 

az épület teljes energetikai és épületszerkezeti felújítása. A projekt célja korszerű, energiatakarékos, 

megújuló energiaforrást hasznosító, a kor igényeit kielégítő épület üzemeltetése. A fejlesztéssel az épület 

energetikai minőség szerinti besorolása „II”-ről (rossz) „DD”-re (korszerűt megközelítőre) javul. A 

hőszigetelés, az új függönyfal és a napelemrendszer kiépítésével az épület üzemeltetési költségei jelentős 

mértékben csökkenthetőek. Az épületbe érkező ügyfelek és az ott dolgozók komfortérzete emelkedik. 

A Győr, Tatai út 3. C,G és D épületben Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya és Közlekedési Osztálya működik. A két épület 

veszteségfeltárása rámutatott, hogy a külső falak és nyílászárók energetikai értékei nem megfelelőek, 

korszerűsítésük javasolt. A hőtermelő rendszer elavult, teljesítménye nem igazodik az épület tényleges 

teljesítményéhez. A fejlesztéssel az épületek energetikai minőség szerinti besorolása „BB”-re (közel nulla 

energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelőre) javul. A felújítással jelentős energia- és 

költségmegtakarítás érhető el. 

A projekt eredményeként összességében hatékonyabb energiafelhasználású, környezetbarát, modernebb 

épület áll majd a Kormányhivatalba érkező ügyfelek, továbbá az ott dolgozók rendelkezésére. Mindemellett 

jelentősen csökken a fosszilis energiahordozók használata következtében a légkörbe jutatott CO2 

mennyisége. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által kezelt KEHOP-5.2.2-16-2016-00013. számú „Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal épületenergetikai fejlesztései” című projekt az Európai Unió 

támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 

A projektről bővebb információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron oldalon olvashatnak. 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron

