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KEHOP

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE
 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 839 millió forint 
összegű támogatást nyert a KEHOP
épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívásra benyújto
kérelmével. A 100%-os intenzitású támogatást a Kohéziós Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Magyarország Kormánya célul t
gazdaság felé történő elmozdulás támogatását 
Felhívás kiemelt célkitűzése 
ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és 
elősegíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást 
hasznosító rendszerek elte
fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét 
alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség 
egységnyi GDP előállítására vetítve valuta
háromszor, vásárlóerő-
magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen felhívás hozzájárul az 
épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló 
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 
Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40 %
Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, akkor 
gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is 
megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatéko
Operatív Program 5.2.2 felhívása.

 

A 2017. december 31-ig tartó pályázat során hivatalunk 9 épület energetikai 
felújítását valósítja meg, melyek során nyílászáró cserére, 
homlokzati hőszigetelésre, f
napelemes rendszer telepítésé
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ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

Esztergom Megyei Kormányhivatal 839 millió forint 
 támogatást nyert a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívásra benyújto
os intenzitású támogatást a Kohéziós Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Magyarország Kormánya célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid
ő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Jelen 
űzése – összhangban a hazai és EU stratégiával 

ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és 
segíteni 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 

állítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint 
-paritáson mérve pedig mintegy másfélszer 

magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen felhívás hozzájárul az 
épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló 
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

energiafelhasználás mintegy 40 %-a épületekben történik. 
Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, akkor 
gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is 
megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatéko
Operatív Program 5.2.2 felhívása. 

ig tartó pályázat során hivatalunk 9 épület energetikai 
felújítását valósítja meg, melyek során nyílászáró cserére, 

szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, 
napelemes rendszer telepítésére kerül sor. 

ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 

Esztergom Megyei Kormányhivatal 839 millió forint 
5.2.2 „Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései” tárgyú felhívásra benyújtott támogatási 
os intenzitású támogatást a Kohéziós Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

dioxid-kibocsátású 
minden ágazatban. Jelen 

összhangban a hazai és EU stratégiával – 
ösztönözni az energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és 

segíteni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást 
rjedését. Az energetikai hatékonyság 

fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét 
alátámasztja, hogy a statisztikai adatok szerint a hazai energiaigényesség 

paritáson mérve több mint 
paritáson mérve pedig mintegy másfélszer 

magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Jelen felhívás hozzájárul az 
épületek energiahatékonyságának javítására és megújuló 
energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

a épületekben történik. 
Ha ezeket jól szigeteljük, és megújuló energiaforrásokat használunk, akkor 
gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is 
megteremtjük. Ehhez nyújt segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági 

ig tartó pályázat során hivatalunk 9 épület energetikai 
felújítását valósítja meg, melyek során nyílászáró cserére, 



 

 

 

 

A projekt megvalósítási helyszínei:

• 2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2.

• 2500 Esztergom, Babits Mihály utca 2.

• 2500 Esztergom, Lázár Vilmos utca 74.

• 2890 Tata, Ady Endre utca 34.

• 2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10.

• 2800 Tatabánya, Bárdos 

• 2800 Tatabánya, Fő

• 2900 Komárom, Igmándi út 45.

• 2900 Komárom, Hő

 

 

A beruházások nagymértékben hozzájárulnak a hivatali épületek 
energiatakarékosságához, az energiafelhasználás racionalizálásához és a 
megújuló energiafelhasználás fokozásához, ennek eredményeként 
csökkennek a Kormányhivatal energiaköltségei.
 
 
  

A projekt megvalósítási helyszínei: 

2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2. 

2500 Esztergom, Babits Mihály utca 2. 

2500 Esztergom, Lázár Vilmos utca 74. 

2890 Tata, Ady Endre utca 34. 

2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10. 

2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. 

2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

2900 Komárom, Igmándi út 45. 

2900 Komárom, Hősök tere 1. 

A beruházások nagymértékben hozzájárulnak a hivatali épületek 
energiatakarékosságához, az energiafelhasználás racionalizálásához és a 

energiafelhasználás fokozásához, ennek eredményeként 
csökkennek a Kormányhivatal energiaköltségei. 

A beruházások nagymértékben hozzájárulnak a hivatali épületek 
energiatakarékosságához, az energiafelhasználás racionalizálásához és a 

energiafelhasználás fokozásához, ennek eredményeként 



 

ESZTEROM, BABITS MIHÁLY UTCA 2. 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási Fő
korszerűsítése során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

• Nyílászáró bontás

• Nyílászáró csere

• Függönyfal csere

• Lábazat hőszigetelés

• Homlokzat hőszigetelés

• Lapostető bontás

• Hőszigetelt, új lapostet

• Kültéri árnyékoló zsaluzia

• Napelemes rendszer teljes kiépítése 

• Villámvédelem korszer

• Fűtési rendszer korszer

 
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerz
szeptember 29-én került sor, 
áll rendelkezésre. 
 

  

ESZTEROM, BABITS MIHÁLY UTCA 2.  

Esztergom Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztályának helyet adó épület energetikai 

sítése során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

Nyílászáró bontás   

Nyílászáró csere  

Függönyfal csere   

szigetelés  

őszigetelés  

 bontás   

szigetelt, új lapostető szerkezet építése  

Kültéri árnyékoló zsaluzia     

Napelemes rendszer teljes kiépítése (80 db PV panel)

Villámvédelem korszerűsítése     

tési rendszer korszerűsítése. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap 

 

Családtámogatási és 
helyet adó épület energetikai 

sítése során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

(80 db PV panel) 

dés megkötésére 2016. 
a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap 

 



 

 

ESZTERGOM, RUDNAY SÁNDOR TÉR 2.
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályának helyet adó épület energetikai korszer
az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

• Nyílászáró bontás

• Nyílászáró csere

• Lábazat hőszigetelés

• Homlokzat hő

• Lapostető bontás

• Hőszigetelt, új la

• Padlásfödém h

• Kültéri árnyékoló zsaluzia

• Napelemes rendszer telje

• Villámvédelem korszer

• Fűtési-vízellátá

• Gázellátási rendszer korszer

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerz
szeptember 29-én került sor, a munkálatok elvégzésé
áll rendelkezésre. 
 

 
  

ESZTERGOM, RUDNAY SÁNDOR TÉR 2.

Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályának helyet adó épület energetikai korszer

tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

Nyílászáró bontás 

Nyílászáró csere 

őszigetelés  

Homlokzat hőszigetelés 

ő bontás 

szigetelt, új lapostető szerkezet építése 

Padlásfödém hőszigetelése  

ltéri árnyékoló zsaluzia 

Napelemes rendszer teljes kiépítése (80 db PV panel)

llámvédelem korszerűsítése 

vízellátási rendszer korszerűsítése 

Gázellátási rendszer korszerűsítése. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 

ESZTERGOM, RUDNAY SÁNDOR TÉR 2. 

Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályának helyet adó épület energetikai korszerűsítése során 

kiépítése (80 db PV panel) 

dés megkötésére 2016. 
legfeljebb 6 hónap 

 



 

ESZTEROM, 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztályának
során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

• Nyílászáró bontás

• Nyílászáró csere

• Függönyfal csere

• Lábazat hőszigetelés

• Homlokzat hőszigetelés

• Magastető hőszigetelése

• Fűtési-vízellátási rendszer 

• Gázellátási rendszer korszer

 
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerz
szeptember 29-én került sor, a munkálatok elvégzésére 
áll rendelkezésre. 
 

  

ESZTEROM, LÁZÁR VILMOS U. 74.  

Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal 
ának helyet adó épület energetikai korszer

során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

Nyílászáró bontás   

Nyílászáró csere   

Függönyfal csere   

szigetelés  

őszigetelés  

őszigetelése  

átási rendszer korszerűsítése 

átási rendszer korszerűsítése. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 

Esztergomi Járási Hivatal 
helyet adó épület energetikai korszerűsítése 

dés megkötésére 2016. 
legfeljebb 6 hónap 

 



 

 

TATA, ADY ENDRE U. 34.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Osztályának 
az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

• Nyílászárók bontása

• Nyílászáró felújítás, üvegezés csere

• Nyílászáró csere

• Homlokzat hőszigetelés

• Alulról hűlő födém h

• Magastető hőszigetelés

• Villámvédelmi rendszer korszer

• Fűtési rendszer korszer

 
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerz
szeptember 29-én került sor, a munkálatok elvégzésére 
áll rendelkezésre. 

  

TATA, ADY ENDRE U. 34. 
 

Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatai Járási Hivatal
Földhivatali Osztályának helyet adó épület energetikai korszer
az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

Nyílászárók bontása 

ró felújítás, üvegezés csere  

csere 

őszigetelés 

 födém hőszigetelése 

őszigetelése  

delmi rendszer korszerűsítése 

tési rendszer korszerűsítése. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 

Tatai Járási Hivatal 
helyet adó épület energetikai korszerűsítése során 

dés megkötésére 2016. 
legfeljebb 6 hónap 

 



 

TATA, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ TÉR 10.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztályának 
során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

• Nyílászáró bontás

• Nyílászáró csere

• Lábazat hőszigete

• Padlásfödém hő

• Kültéri árnyékoló zsaluzia

• Napelemes rendszer

• Villámvédelem korszer

• Fűtési rendszer korszer

 
A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerz
szeptember 29-én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap 
áll rendelkezésre. 
 

 
  

TATA, ERZSÉBET KIRÁLYNÉ TÉR 10. 
 

Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatai Járási Hivat
Foglalkoztatási Osztályának helyet adó épület energetikai korszer
során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

Nyílászáró bontás 

Nyílászáró csere 

szigetelés 

Padlásfödém hőszigetelése 

oló zsaluzia 

Napelemes rendszer teljes kiépítése (42 db PV panel)

Villámvédelem korszerűsítése  

tési rendszer korszerűsítése. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap 

 

Tatai Járási Hivatal 
helyet adó épület energetikai korszerűsítése 

es kiépítése (42 db PV panel) 

dés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap 

 



 

 

TATABÁNYA, BÁRDOS LÁSZLÓ U. 2.

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal székhelyén 150 kW 

teljesítményű napelemes rendszer kiépítését tervezzük az épület 

energiahatékonyságának növelése érdekében. 

A beruházás célja a villamosenergia

megújuló energiaforrás felhasználásával m

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerz
december 14-én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap áll 
rendelkezésre. 
 

 

  

TATABÁNYA, BÁRDOS LÁSZLÓ U. 2. 

Esztergom Megyei Kormányhivatal székhelyén 150 kW 

 napelemes rendszer kiépítését tervezzük az épület 

energiahatékonyságának növelése érdekében.  

A beruházás célja a villamosenergia fogyasztás részbeni kiváltása 

megújuló energiaforrás felhasználásával működő termelő berendezéssel.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap áll 

Esztergom Megyei Kormányhivatal székhelyén 150 kW 

 napelemes rendszer kiépítését tervezzük az épület 

fogyasztás részbeni kiváltása 

ő berendezéssel. 

dés megkötésére 2016. 
én került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap áll 

 



 

 

A Megyeháza épülete az 1950

nem végeztek az ingatlanon. Jelen projekt keretében az épület energetikai 

felújítását tervezzük megvalósítani az alábbi tevékenység elvégzésével:

• Utólagos hőszigetelés

• Külső nyílászáró csere

• Gépészeti rendszerek korszer

• Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

• Napelemes rendszer kiépítése.

 

  

TATABÁNYA, FŐ TÉR 4. 

A Megyeháza épülete az 1950-es években épült, azóta komplex felújítást 

nem végeztek az ingatlanon. Jelen projekt keretében az épület energetikai 

felújítását tervezzük megvalósítani az alábbi tevékenység elvégzésével:

szigetelés 
 nyílászáró csere 

Gépészeti rendszerek korszerűsítése 
Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 
Napelemes rendszer kiépítése. 

es években épült, azóta komplex felújítást 

nem végeztek az ingatlanon. Jelen projekt keretében az épület energetikai 

felújítását tervezzük megvalósítani az alábbi tevékenység elvégzésével: 

 



 

 

 

KOMÁROM, IGMÁNDI ÚT 45.
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Osztályának 
során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

• Nyílászáró bontás

• Nyílászáró csere

• Magastető hőszigetelése

• Napelemes rendszer telj

• Villámvédelem korszer

• Fűtési rendszer kor

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozá
november 23-án került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap áll 
rendelkezésre. 

 

 

  

KOMÁROM, IGMÁNDI ÚT 45. 

Esztergom Megyei Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának helyet adó épület energetikai korszer
során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

Nyílászáró bontás 

Nyílászáró csere 

őszigetelése  

Napelemes rendszer teljes kiépítése 

Villámvédelem korszerűsítése  

tési rendszer korszerűsítése. 

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 2016. 
n került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap áll 

Komáromi Járási Hivatal 
helyet adó épület energetikai korszerűsítése 

dés megkötésére 2016. 
n került sor, a munkálatok elvégzésére legfeljebb 6 hónap áll 

 



 

KOMÁROM, H

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Osztályának 
során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:

• Nyílászáró bontás

• Nyílászáró csere

• Lábazat hőszigetelés

• Homlokzat hőszigetelés

• Alulról hűlő födém h

• Padlás födém hő

• Napelemes rendszer telj

• Villámvédelmi re

• Fűtési rendszer korszer
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során az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: 

Nyílászáró bontás 

Nyílászáró csere 

szigetelés 

őszigetelés 

 födém hőszigetelése 

Padlás födém hőszigetelése 

Napelemes rendszer teljes kiépítése 

Villámvédelmi rendszer korszerűsítése. 

si rendszer korszerűsítése. 

Komáromi Járási Hivatal 
helyet adó épület energetikai korszerűsítése 

 


