
1770/2015. (X. 19.) Korm. határozat a KEOP-2012-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú („Az SE Kútvölgyi 

Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” című), valamint a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú 

(„Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben” című) projektek támogatásának 

növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról 

hatályos: 2015.10.20 - 

1. A Kormány 

a) jóváhagyja 

aa) a KEOP-5.6.0/12-2013-0030 azonosító számú, „Az SE Kútvölgyi Klinikai Tömb Energetikai Korszerűsítése” 

című, és 

ab) a KEOP-5.6.0/12-2014-0001 azonosító számú, „Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai 

Intézetben” című 

projekt (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelését az 1. melléklet szerint, 

b) egyetért a projektek – a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 

Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. 

(I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25 b. pontja szerinti – szakaszolásával, 

c) egyetért a projektek forrásszerkezetének 2. melléklet szerinti módosításával, 

d) hozzájárul a projektek első szakasza tekintetében a támogatási szerződés módosításához a 2. melléklet 

szerint, 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: a 2. melléklet szerint 

e) hozzájárul a projektek második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez, 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (a továbbiakban: KEHOP) a projektekre 

vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal 

f) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a KEHOP-pal összefüggő tervezési dokumentumok előkészítése 

során vegye figyelembe a projektek 2. mellékletben meghatározott költségeit. 

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter 

Határidő: folyamatos 

2.1 A KEOP-2012-5.6.0 jelű („Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai” című) 

támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek 

támogatásának visszavonásáról szóló 1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 

a) C:6 mezőjében az „1 753 311 465” szövegrész helyébe a „4 712 327 465” szöveg, és 

b) C:49 mezőjében az „535 832 128” szövegrész helyébe az „5 011 077 628” szöveg 

lép. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=192388.1031457#foot1


1. melléklet az 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz 

  A B C D E F G 

1. 

Projekt 

azonosító 

száma 

Projekt 

megnevezése 

Támogatást 

igénylő 

neve 

Projekt 

támogatása 

(Ft) 

Többlettámogatás 

(Ft) 

Projekt 

megnövelt 

támogatása 

(Ft) 

Projekt rövid bemutatása 

2. 

KEOP-

5.6.0/12- 

2013-

0030 

Az SE Kútvölgyi 

Klinikai Tömb 

Energetikai 

Korszerűsítése 

Semmelweis 

Egyetem 

1 753 311 

465 
2 959 016 000 

4 712 327 

465 

A projekt keretében a Kútvölgyi 

Klinikai Tömb energetikai 

korszerűsítése valósul meg. A 

kórház épületén teljes homlokzati 

hőszigetelés, és nyílászáró csere 

történik. A rendelő épületén 

részleges homlokzati hőszigetelés, 

nyílászárócsere és korszerűsítés 

végrehajtása tervezett. Mindkét 

épület esetében a projekt részét 

képezi a termosztatikus szelepek 

felszerelése is. Az 

energiahatékonysági beruházás a 

Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Klinikát, a Központi Igazgatási 

Épületet, valamint további 8 új 

helyszínt is érint – utóbbiak 

esetében a határoló szerkezetek 

hőszigetelésére, illetve a 

gépészetek felújítására kerül sor. 

3. 

KEOP-

5.6.0/12- 

2014-

0001 

Épületenergetikai 

korszerűsítés az 

Országos 

Onkológiai 

Intézetben 

Országos 

Onkológiai 

Intézet 

535 832 

128 
4 475 245 500 

5 011 077 

628 

A tervezett energiahatékonysági 

beruházás az intézet 

épületállományának, ezen belül is 

a régi építésű épületek nettó 

légtérfogatának több mint 50%-át, 

azaz öt épületét érinti: az 1–20., a 

2., a 11., a 14. és a 15. számút. A 

műszaki tartalom bővítése 

keretében a 4., a 7. és a 19. számú 

épület energetikai fejlesztése, 

valamint a támogatást igénylő 

elöregedett sugárterápiás 

gépparkjának felújítása is 

megvalósul. 

A korszerűsítés keretében 

egységesen az alábbi 

beruházások, illetve rendszer-

fejlesztések valósulnak meg: külső 

homlokzati hőszigetelés, 



nyílászárók cseréje, 

termosztatikus radiátorszelepek 

felszerelése, 

energiamenedzsment-

épületfelügyeleti rendszer 

telepítése, továbbá hő- és 

villamosenergia fogyasztásmérők, 

valamint frekvenciaváltók 

beépítése. 

2. melléklet az 1770/2015. (X. 19.) Korm. határozathoz 

  A B C D E F G H 

1. 

Projekt 

azonosító 

száma 

Projekt 

megnevezése 

Támogatást 

igénylő neve 

Szakaszolás 

előtti 

forrásszerkezet 

Forrásszerkezet 

a szakaszolást 

követően 

Projekt rövid bemutatása 

Támogatási 

szerződés 

módosításának 

határideje 
2. 

KEOP 

(bruttó, Ft) 

KEOP 

(bruttó, 

Ft) 

KEHOP 

(bruttó, 

Ft) 

3. 

KEOP-

5.6.0/12- 

2013-

0030 

Az SE Kútvölgyi 

Klinikai Tömb 

Energetikai 

Korszerűsítése 

Semmelweis 

Egyetem 
4 712 327 465 

1 753 

311 465 

2 959 

016 000 

A projekt keretében a Kútvölgyi 

Klinikai Tömb energetikai 

korszerűsítése valósul meg. A 

kórház épületén teljes homlokzati 

hőszigetelés, és nyílászáró csere 

történik. A rendelő épületén 

részleges homlokzati hőszigetelés, 

nyílászáró csere és korszerűsítés 

végrehajtást terveznek. Mindkét 

épület esetében a projekt részét 

képezi a termosztatikus szelepek 

felszerelése is. A 

Kedvezményezett korábban két új 

épület bevonásával növelte a 

projekt műszaki tartalmát, 

kiterjesztve az 

energiahatékonysági beruházást a 

2015. 

december 

6. 



Pszichiátriai és Pszichoterápiás 

Klinikát a Központi Igazgatási 

Épületet, valamint további 8 új 

helyszínt is érint– utóbbiak 

esetében a határoló szerkezetek 

hőszigetelésére, illetve a 

gépészetek felújítására kerül sor. 

4. 

KEOP-

5.6.0/12- 

2014-

0001 

Épület- 

energetikai 

korszerűsítés az 

Országos 

Onkológiai 

Intézetben 

Országos 

Onkológiai 

Intézet 

5 011 077 628 
535 832 

128 

4 475 

245 500 

A tervezett energiahatékonysági 

beruházás az intézet 

épületállományának, ezen belül is 

a régi építésű épületek nettó 

légtérfogatának több mint 50%-

át, azaz öt épületét érinti: az 1–

20., a 2., a 11., a 14. és a 15. 

számút. A műszaki tartalom 

bővítése keretében a 4., a 7. és a 

19. számú épület energetikai 

fejlesztése, valamint a támogatást 

igénylő elöregedett sugárterápiás 

gépparkjának felújítása is 

megvalósul. 

A korszerűsítés keretében 

egységesen az alábbi 

beruházások, illetve rendszer-

fejlesztések valósulnak meg: külső 

homlokzati hőszigetelés, 

nyílászárók cseréje, 

termosztatikus radiátorszelepek 

felszerelése, 

energiamenedzsment-

épületfelügyeleti rendszer 

telepítése, továbbá hő- és 

villamosenergia fogyasztásmérők, 

valamint frekvenciaváltók 

beépítése. 

2015. november 

30. 

 

1 A 2. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=192388.1031457#foot_1_place


 


