
 

 

 

KEHOP-5.2.10-16-2016-00135 

Nővérszálló épületek energetikai felújítása 

 

 

2016. december 5-én a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet a Széchenyi 2020 keretén belül a 

KEHOP-5.2.10-16 költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései című pályázati 

felhívásra nyújtotta be pályázatát. 2017.03.20-án intézményünket értesítették, hogy a pályázat 

szakmailag megfelelő volt, de forráshiány miatt tartaléklistára került.  Rövid időn belül, 2017. április 

10-én megkaptuk a pozitív támogatói döntést, miszerint a Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 89 055 570 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette. 2017. április 24-én a felek aláírása után pedig a Támogatási Szerződés is 

hatályba lépett.  

Kórházunk minden fejlesztési forrást megragadott az elmúlt években, amelyek pályázati keretekből 

voltak elérhetők. 

 

A pályázat főbb adatai: 

 

A kedvezményezett neve:  Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

A projekt címe:  Nővérszálló épületek energetikai felújítása 

A projekt azonosító száma:  KEHOP-5.2.10-16-2016-00135 
A projekt összköltsége: 111 005 626 Ft 
Projekt elszámolható összköltsége: 90 444 232 Ft 
A szerződött támogatás összege:  89 055 570 Ft 

A támogatás mértéke (%-ban):  98,46 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2017.12.31. 

 

A projekt tartalmának bemutatása:  

Jelen projekt keretén belül a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet telephelyének két épületét („A” 

és „C” épület) újítjuk fel. Az „A” épület funkcióját tekintve kizárólag szálló jellegű. Az épület közel 

nyolcvan évvel ezelőtt épült és az ide szegődött orvosoknak és nővéreknek biztosított szállást. 

Jelenleg szinte használhatatlan a leromlott állapota miatt. A mellette lévő „C” épület is részben 

szállóként működik. Az épület földszintjén van elhelyezve a szemészeti osztály. Mivel jelen projekt 

keretén belül a szemészeti osztályra eső felújítási munka nem elszámolható költség, így ezt 

intézményünk önerőként biztosítja. 

A felújítás keretében az épületek fűtött teret határoló szerkezetei hőszigetelésre kerülnek, 

nyílászáróikat fokozottan légzáróakra cserélik. Az "A" épületet érintően a minimálisan szükséges 

karbantartáson kívül, nagymértékű felújítás eddig nem történt. A "C" épület esetén a minimálisan 

szükséges karbantartáson kívül, nagymértékű felújítás volt a legtöbb külső nyílászáró cseréje, de 

mára ez is elavult.  

Tervezett felújítási munkák: Fűtött tereket határoló szerkezetek hőszigetelése, homlokzati nyílászáró 

szerkezetek cseréje, a légcserét biztosító szerkezetek beépítése. 



 

A kórház számára nagymértékű rezsi megtakarítást 

eredményez majd a projekt megvalósítása. A szakértői 

számítások alapján ez nettó 3.216.256 Ft éves szinten, 

mely megtakarítást az intézmény egyéb fejlesztésekre, 

az ellátási színvonal javításra fordíthat. Mivel 

napelemes, napkollektoros rendszer nem kerül 

kiépítésre, így az elért megtakarítás a földgáz 

fogyasztás csökkenésében fog jelentkezni. A kórház 

területén már van egy 50 kw-os napelemes rendszer és egy 136 db-ból álló napkollektoros rendszer 

korábbi pályázatokból, valamint egy jelenleg is folyamatban levő projektnek köszönhetően további 

napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre. A rezsi megtakarításon felül nem elhanyagolható 

szempont a projekt eredményeképp elérhető ÜHG kibocsátás csökkenés sem, ami éves szinten az 

előzetes számítások alapján 47,43 tCO2(e)/év. 

 


