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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
KEOP-7.14.0/15-2015-0027  
„A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2014

fejlesztéseinek előkészítése” 

 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

„Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014

fejlesztéseinek előkészítése” című

 

A KEOP-7.14.0/15 konstrukció célja egyrészt a Kormányhivatal vonatkozásában értelmezett épületállomány

kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek meghatározott szempontrendszer szerinti

rangsorolása és a kiválasztott épületek energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési,

előkészítési feladatok megvalósítása. A fizikai megvalósításra a 2014

Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program terhére.

 

A projekt megvalósítása három szakaszban történt 2015. június 16. és december 23. között. 

I. szakasz: Kataszter készítése állami vagy önkormányzati tulajdonú, a pályázó és költségvetési szerv 

háttérintézménye által használt vagy ezek vagyonkezelésében lév

II. szakasz: Koncepcionális fázisba tartozó projekt

13 épület átfogó energetikai vizsgálatára tanulmányok készültek, melyek tartalmazzák a jelenlegi állapotra 

vonatkozó épületenergetikai tanúsítván

dokumentációit.  

III.szakasz:Tervezési fázisba tartozó el

Az előkészítés során kiválasztott 8 

A tervek tartalmazzák az épületek homlokzati és tet

fűtési rendszer korszerűsítését valamint a megújuló energia felhasználás növelésére napelemes rendszer 

telepítését. 

 

További információ kérhető: 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Telefon: +36 34 515-121  

E-mail: hivatal@kemkh.hu 

Web: www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom

Esztergom Megyei Kormányhivatal 
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