
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2016. 11. 16. 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 22 DB 

ÉPÜLETÉBEN 

 

 

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00047 azonosító számú projekt keretében elnyert 1 milliárd Ft összegű 

Európai Uniós pályázati forrás, valamint kormányhivatali saját forrás felhasználásával megújul 22 db 

a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt épület. A beruházás során 

energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységekre, elsősorban hőszigetelésre, nyílászáró 

cserére, fűtési és világítási rendszerek korszerűsítésére és megújuló energiaforrásként napelemes 

rendszerek kiépítésére kerül sor. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2016. szeptember 14. napján pályázatot nyújtott be a KEHOP-5.2.2 

kódszámú, a „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című pályázati felhívásra. A Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium a jogosultsági feltételek vizsgálatát követően a benyújtott kérelem támogatásáról 

döntött 2016. szeptember 23. napján. A támogatási szerződés 2016. október 17. napján lépett hatályba. 

 

A projekt összköltsége: 1 001 739 900 Ft 

 

A projekt megvalósítási helyszínei:  

 

 4025 Debrecen, Arany János u. 53.,  

 4032 Debrecen, Böszörményi út 146.,  

 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27.,  

 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.,  

 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György út 14.,  

 4150 Püspökladány, Bocskai u. 11.,  

 4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 4.,  

 4138 Komádi, Hősök tere 14.,  

 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 3.,  

 4026 Debrecen, Darabos u. 9-11.,  

 4024 Debrecen, Tímár u. 17-19.,  

 

 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.,  

 4242 Hajdúhadház, Hunyadi u. 6.,  

 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 3.,  

 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 20.,  

 4150 Püspökladány, Kossuth u. 6/1.,  

 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.,  

 4031 Debrecen, Bartók Béla út 115.,  

 4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.,  

 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.,  

 4281 Létavértes, Árpád tér 10/A.,  

 4026 Debrecen, Darabos u. 9. 

 

 

A kormányhivatali épületállomány aktuális állapotáról elmondható, hogy átfogó, teljes, épületenergetikai 

hatékonyságot célzó fejlesztés 2015. évig nem valósult meg saját forrás hiányában. Részleges felújítás saját 

költségvetési forrásból 2 db épület esetében, európai uniós forrás felhasználásával 8 db épület esetében  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

történt. A projekt megvalósítása során a fő cél a rendkívül rossz energetikai jellemzőkkel rendelkező 

épületek energiahatékonysági mutatóinak javítása. 

 

A gazdaságos, hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás érdekében a projekt keretében 

végrehajtandó energetikai korszerűsítések eredményeképpen jelentős energia-megtakarítás érhető el, 

továbbá a meglévő állapotra vonatkozó Energetikai Tanúsítványok energetikai minőség szerinti besorolása 

jelentősen javulni fog. A projekt megvalósításával a kormányhivatal hozzá kíván járulni az európai parlamenti 

és tanácsi irányelvek által előírt új energia-megtakarítás eléréséhez és a megújuló energiaforrások 

részarányának növeléséhez, továbbá a fosszilis energiahordozó-megtakarítás következtében az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.  

 


